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1. Conclusies en aanbevelingen
1.1.
Tot tevredenheid van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) wordt in de verordening betreffende de
faciliteit voor herstel en veerkracht (1) eindelijk bevestigd dat het van belang is maatschappelijke organisaties en sociale
partners daadwerkelijk bij de uitwerking van de nationale plannen voor herstel en veerkracht te betrekken. Het EESC pleit
voor het invoeren van een bindend beginsel van conditionaliteit dat overheden verplicht de sociale partners en andere
maatschappelijke organisaties te betrekken bij het plannen en uitvoeren van de nationale plannen voor herstel en veerkracht
en andere instrumenten uit hoofde van het meerjarig financieel kader (MFK), op basis van op EU-niveau vastgestelde
minimumnormen.
1.2.
Het EESC is ervan overtuigd dat het met het oog op een doeltreffend gezamenlijk optreden in het kader van de
jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021 en de succesvolle tenuitvoerlegging van de Europese faciliteit voor herstel en
veerkracht van essentieel belang is dat de voorwaarden voor economische ontwikkeling worden verbeterd en vooral dat de
eengemaakte markt volledig functioneel blijft. Het gaat hierbij met name om het voorkomen van verstoringen van het vrije
verkeer van personen en goederen. Het behoud van open grenzen in het Schengengebied speelt nog altijd een cruciale rol bij
het herstel en het vergroten van de veerkracht alsook bij het bevorderen van Europese solidariteit en identiteit. Het EESC is
van mening dat de lidstaten geen voorschriften mogen invoeren die het vrije verkeer direct of indirect beperken tenzij deze
op EU-niveau zijn gecoördineerd.
1.3.
Het EESC merkt op dat overheidsschulden als gevolg van leningen om programma’s in het kader van de faciliteit
voor herstel en veerkracht te financieren, toekomstige generaties in de EU niet zouden mogen belasten. In dit licht raadt het
EESC de lidstaten aan om middelen uit de faciliteit te reserveren voor begrotingsuitgaven die verband houden met de
huidige crisis en deze mogelijkheid aan te grijpen om de economie en samenleving duurzaam en rechtvaardig te maken. Het
EESC beseft ook dat overheidsinvesteringen in infrastructuur en onderwijs nodig zijn om economische, sociale en
milieuduurzaamheid voor toekomstige generaties te waarborgen. Zulke investeringen vormen bovendien de basis voor
welvaart, inkomens en concurrentievermogen op lange termijn.
1.4.
Tevens stelt het voor — aangezien leningen uit hoofde van de faciliteit een uitzonderlijke maatregel in bijzondere
omstandigheden zijn — te overwegen ze op de middellange termijn in het begrotingskader van de EU niet mee te rekenen
in het begrotingstekort van een lidstaat. Bovendien moet begrotingsbeleid dat de economische ontwikkeling ten goede
komt, worden voortgezet. Daarom waarschuwt het EESC voor het te vroeg uitfaseren van steunmaatregelen, zoals de
ontsnappingsclausule, en pleit het voor de invoering van nieuwe begrotingsregels die passen bij de sociale en economische
realiteit na de pandemie.

(1)

Verordening (EU) 2021/241 van het Europees Parlement en de Raad van 12 februari 2021 tot instelling van de herstel- en
veerkrachtfaciliteit (PB L 57 van 18.2.2021, blz. 17).
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1.5.
Het EESC is ingenomen met de in de jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021 getroffen passende maatregelen
om de uitdagingen van de COVID-19-pandemie in de context van de Europese Green Deal aan te pakken. Dit houdt in dat
de inspanningen voor een duurzamer en meer sociaal inclusief economisch model en met name voor de verwezenlijking
van de transitie naar een groen groeimodel zullen worden voortgezet. Het EESC benadrukt echter dat de groene transitie
alleen kan slagen als de nationale plannen voor herstel en veerkracht in overeenstemming zijn met de in het kader van het
mechanisme voor een rechtvaardige transitie voorgestelde territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie.
1.6.
Het EESC is van mening dat de digitale transitie niet alleen moet bijdragen aan productiviteitsverbetering, maar ook
aan beter onderwijs en een grotere politieke, sociale en culturele participatie van iedereen die in de EU woont. In het kader
van bevordering van gelijke toegang tot digitale infrastructuur, uitrusting en vaardigheden moet bijzondere aandacht
worden geschonken aan ouderen, personen met een handicap, personen die met sociale uitsluiting worden bedreigd en
andere kwetsbare groepen. Het EESC is van mening dat de digitale transitie onder meer moet beogen universele toegang tot
breedbandinternet als gratis openbare dienst voor alle EU-inwoners te bewerkstelligen.
1.7.
Het EESC betreurt dat in de strategie te weinig aandacht wordt besteed aan sociale kwesties, met name gelet op de
dringende noodzaak van een consistente uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten. Het EESC merkt ook met
bezorgdheid op dat de in de strategie voorgestelde benadering niet geheel duurzaam is. Inspanningen om snel tot een
groene en digitale economie te komen, mogen niet uitmonden in een verdere toename van de armoede en grotere sociale
uitsluiting. Het zal van cruciaal belang zijn te zorgen voor een evenwichtige verdeling van de baten van het economisch
herstel, die niet alleen zullen bijdragen tot het verbeteren van de sociale rechtvaardigheid, maar ook tot het stabiliseren van
de vraag als voorwaarde voor economisch herstel.
1.8.
Het EESC is van mening dat de huidige sociaal-economische situatie van jongeren, die onder meer belangrijke
beslissingen in het leven, zoals het stichten van een gezin, uitstellen, negatieve gevolgen kan hebben voor de toekomstige
ontwikkeling van de EU. Het EESC roept daarom op tot een vlotte uitvoering van de versterkte jongerengarantie en de
bijbehorende initiatieven.
1.9.
Om de stabiliteit van de overheidsfinanciën te waarborgen, is het volgens het EESC onder meer nodig de
doeltreffendheid van bestaande instrumenten te vergroten en op EU- alsook nationaal niveau nieuwe instrumenten in te
voeren om belastingontduiking, zwartwerk en de schaduweconomie (die samenhangen met onvoldoende bescherming van
de rechten van werknemers), het witwassen van geld en corruptie te bestrijden, ook als het over transnationale
ondernemingen gaat.
1.10.
Het EESC beveelt aan dat de door de Commissie voorgestelde gezamenlijke, gecoördineerde Europese
vlaggenschipinitiatieven worden herzien, opdat zij meer rekening houden met de sociale aspecten van de transitie.
Bovendien moet de ontwikkeling van de sociale economie in samenhang met het Europees actieplan voor de sociale
economie en het waarborgen van gelijke toegang tot betaalbare en hoogwaardige gezondheidszorgstelsels en sociale
diensten aan de lijst van initiatieven worden toegevoegd.
1.11.
Het EESC beveelt aan dat de Commissie een aanvullend document opstelt waarin de inhoud van de mededeling op
een duidelijkere en eenvoudigere wijze uiteen wordt gezet, zodat die binnen maatschappelijke organisaties kan worden
besproken.

2. Inleiding
2.1.
De Europese Commissie heeft op 17 september 2020 de mededeling “Jaarlijkse strategie voor duurzame groei voor
2021” (2) bekendgemaakt en op 11 november 2020 het EESC hierover om advies gevraagd. Het EESC onderschrijft ten volle
het idee achter deze mededeling, waarin wordt benadrukt dat de EU-burgers, hun gezondheid en hun banen moeten worden
beschermd, terwijl ook moet worden gezorgd voor rechtvaardigheid, veerkracht en macro-economische stabiliteit in de
gehele EU in het licht van de plotse diepe recessie als gevolg van de COVID-19-pandemie.
2.2.
De strategie is erop gericht de plotse diepe recessie als gevolg van de COVID-19-pandemie te boven te komen,
waarbij de vlotte werking van de eengemaakte markt behouden blijft en de duurzame, eerlijke en democratische transitie in
het kader van de Europese Green Deal overeenkomstig de duurzameontwikkelingsdoelen van de VN wordt voortgezet. Het
EESC merkt echter op dat hoewel de titel van het document van de Commissie naar 2021 verwijst, het meer betrekking
heeft op de vooruitzichten op middellange termijn.

(2)

COM(2020) 575 final.
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2.3.
De Commissie wijst op het cruciale belang van het akkoord dat de Europese Raad op 21 juli 2020 heeft bereikt over
de het volgende MFK en NextGenerationEU, waaronder de faciliteit voor herstel en veerkracht. Dit akkoord werd samen met
het Europees Parlement in december 2020 bekrachtigd, waardoor gerelateerde wetgeving op Europees niveau in werking
kon treden. Het is echter even zo belangrijk dat de lidstaten de procedures ter goedkeuring van het eigenmiddelenbesluit
snel uitvoeren — volgens hun respectieve grondwettelijke procedures — zodat de Commissie op de markt leningen kan
aangaan om programma’s uit hoofde van dit instrument te financieren.

2.4.
Het EESC deelt het standpunt in de mededeling dat het met het oog op een doeltreffend gezamenlijk optreden in het
kader van de jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021 en de succesvolle tenuitvoerlegging van de Europese faciliteit
voor herstel en veerkracht van essentieel belang is dat de eengemaakte markt volledig functioneel blijft. Het gaat hierbij met
name om het voorkomen van verstoringen van het vrije verkeer van personen en goederen. Het EESC is daarom ingenomen
met de aanbeveling van de Raad over een gemeenschappelijke en gecoördineerde aanpak van beperkingen van het vrije
verkeer, die op 12 oktober 2020 is aangenomen (3). Het behoud van open grenzen in het Schengengebied, waaronder het
niet invoeren van grenscontroles, speelt een cruciale rol bij het herstel en het vergroten van de veerkracht alsook bij het
bevorderen van Europese solidariteit en identiteit. De lidstaten mogen geen voorschriften invoeren die het vrije verkeer
direct of indirect beperken tenzij deze op EU-niveau zijn gecoördineerd.

2.5.
Het EESC meent dat maatregelen om een gunstiger ondernemingsklimaat te creëren het bedrijfsleven in staat zullen
stellen bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de strategie. Hierbij valt te denken aan maatregelen om
de administratieve lasten voor kleine en middelgrote ondernemingen te verminderen, het voor nieuwe ondernemingen
gemakkelijker maken de markt te betreden, het tekort aan essentiële vaardigheden aan te pakken, de financiering van
zakelijke activiteiten te vereenvoudigen en de regels aan nieuwe soorten economische risico’s aan te passen.

2.6.
Ecologische duurzaamheid, productiviteit, billijkheid en macro-economische stabiliteit — die in de jaarlijkse
strategie voor duurzame groei voor 2021 als de voornaamste dimensies werden vastgesteld — vormen de kern van het
Europees Semester en blijven de leidende beginselen voor de plannen voor herstel en veerkracht van de lidstaten. Het EESC
wijst er echter op dat de in de afgelopen jaren door de Raad in het kader van het Europees Semester geformuleerde
aanbevelingen tegen het licht moeten worden gehouden om na te gaan hoe haalbaar ze zijn in de economische en sociale
situatie die ten gevolge van de pandemie is ontstaan.

3. De Europese faciliteit voor herstel en veerkracht — Naar concurrerende duurzaamheid
3.1.
De faciliteit voor herstel en veerkracht zal, als centraal onderdeel van NextGenerationEU, een van de belangrijkste
instrumenten voor economisch herstel zijn. Een doeltreffende tenuitvoerlegging van het instrument zou het bbp tegen 2024
met 2 % kunnen verhogen en twee miljoen extra banen kunnen creëren (4). Niettemin benadrukt het EESC dat, hoewel het
instrument op de korte termijn hoofdzakelijk bedoeld is voor herstel en grotere veerkracht, het op de middellange tot lange
termijn moet beogen de groene en digitale transitie te ondersteunen.

3.2.
Om synergieën te waarborgen, zullen de lidstaten onder bepaalde voorwaarden middelen uit verschillende
instrumenten kunnen combineren, met name EU-fondsen in het kader van het cohesiebeleid en de faciliteit voor herstel en
veerkracht. Ook is het in deze context nodig de absorptiecapaciteit van de lidstaten voor EU-middelen te vergroten, onder
meer via passende mechanismen voor de rechtsstaat en goed bestuur, een kwalitatief hoogwaardig overheidsapparaat en
doeltreffende bestrijding van corruptie. Bovendien moet het Europees Semester worden afgestemd op de activering van de
faciliteit, onder meer door de nationale hervormingsprogramma’s en de plannen voor herstel en veerkracht in één
geïntegreerd document te koppelen.

3.3.
Het EESC is ingenomen met de instelling van een scorebord als onderdeel van het instrument, dat om de zes
maanden zal worden geactualiseerd. Volgens het EESC zal dit bijdragen aan grotere transparantie, waarmee het wederzijds
vertrouwen tussen de lidstaten significant kan worden vergroot. Het zal ook helpen om de verdeling en benutting van de
middelen in de gaten te houden en bekendheid te geven aan goede praktijkvoorbeelden uit de landen waar de middelen
worden ingezet.

3.4.
Niettemin is het EESC zich bewust van het potentiële risico dat de lidstaten de middelen uit de faciliteit zouden
kunnen aanwenden voor begrotingsuitgaven die geen verband houden met de huidige crisis. Het EESC beveelt daarom aan
dat het beoogde gebruik van de middelen strikt wordt gecontroleerd.

(3)
(4)

COVID-19: Raad neemt aanbeveling aan over coördinatie van beperkingen vrij verkeer.
COM(2020) 575 final, blz. 2.
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3.5.
Het EESC is van mening dat NextGenerationEU in de juiste vorm en op het juiste moment is ontwikkeld en
goedgekeurd. Door financiële steun te verlenen zal het voor economisch herstel zorgen en kan het de EU helpen om sterker
en veerkrachtiger uit de huidige crisis te komen dankzij overheidsinvesteringen in infrastructuur en onderwijs en
maatregelen om de klimaatcrisis aan te pakken. Er mag echter niet uit het oog worden verloren dat leningen die zijn
aangegaan om programma’s in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht te financieren, in de toekomst moeten
worden terugbetaald. De Commissie zou een tweede scenario voor de financiering van het plan kunnen uitwerken rekening
houdend met de mogelijkheid dat zich in de toekomst andere crises voordoen. Het EESC beseft echter ook dat
overheidsinvesteringen in infrastructuur en onderwijs nodig zijn om economische, sociale en milieuduurzaamheid voor
toekomstige generaties te waarborgen. Zulke investeringen vormen bovendien de basis voor welvaart, inkomens en
concurrentievermogen op lange termijn.

4. Groene transitie
4.1.
Het EESC is ingenomen met de getroffen passende maatregelen om de uitdagingen van de COVID-19-pandemie in
de context van de Europese Green Deal aan te pakken. Dit houdt in dat, ondanks de onrust vanwege de wereldwijde
uitdaging van de COVID-19-crisis, de eerder geformuleerde inspanningen voor een duurzamer en meer sociaal inclusief
economisch model, voor de duurzameontwikkelingsdoelen en met name voor de verwezenlijking van de transitie naar een
groen groeimodel zullen worden voortgezet. De transitie in het kader van de Europese Green Deal vormt een kans bij
uitstek om ondernemingen te ontwikkelen op basis van het model van de sociale economie.
4.2.
In deze context deelt het EESC het standpunt van de Europese instellingen dat in de nationale plannen voor herstel
en veerkracht ten minste 37 % van de uitgaven aan klimaatgerelateerde doelstellingen moet worden toegewezen.
4.3.
Het EESC benadrukt dat de groene transitie alleen kan slagen als de nationale plannen voor herstel en veerkracht in
overeenstemming zijn met de in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie voorgestelde territoriale
plannen voor een rechtvaardige transitie.

5. Digitale transitie en productiviteit
5.1.
Het EESC steunt de vaststelling van een minimumniveau van 20 % uitgaven voor digitalisering in de nationale
plannen voor herstel en veerkracht.
5.2.
Het waarschuwt er echter ook voor digitalisering als een puur productiviteitsverhogend instrument te behandelen.
De digitale transitie moet bijdragen tot het verbeteren van het onderwijs in het algemeen, de kwaliteit van leven en de
politieke, sociale en culturele participatie van de hele EU-bevolking.
5.3.
Het EESC deelt daarom het standpunt van de Commissie in haar mededeling dat gelijke toegang tot digitale
infrastructuur, uitrusting en vaardigheden moet worden bevorderd. Volgens het EESC moet bijzondere aandacht worden
geschonken aan het bevorderen van de digitale toegang en vaardigheden van ouderen, personen met een handicap en
personen die met sociale uitsluiting worden bedreigd. Het is ook van mening dat de digitale transitie onder meer moet
beogen universele toegang tot breedbandinternet als gratis openbare dienst voor alle EU-inwoners te bewerkstelligen.

6. Rechtvaardigheid
6.1.
De COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat er dringend maatregelen moeten worden genomen om de sociale
rechtvaardigheid te versterken. De crisis zal waarschijnlijk zorgen voor het vergroten van sociale ongelijkheden, waaronder
welvaarts- en inkomensverschillen, verschillen in toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, huisvesting en levens
verwachting. Tal van EU-burgers zullen in 2021 te maken krijgen met toenemende armoede en sociale uitsluiting, angst
voor de toekomst en verlies van welvaart. In deze context zal het van cruciaal belang zijn te zorgen voor een evenwichtige
verdeling van de baten van het economisch herstel, teneinde een grotere sociale rechtvaardigheid tot stand te brengen, en de
vraag te stabiliseren, wat een voorwaarde is voor economisch herstel.
6.2.
De crisis die we momenteel doormaken, moet ook worden gezien als een kans om het sociaal-economische model
van Europa opnieuw vorm te geven. De faciliteit voor herstel en veerkracht moet een Europees model voor economische en
sociale ontwikkeling op basis van sociale inclusie en de creatie en ondersteuning van hoogwaardige banen bevorderen (5).

(5)

How good is your job? Measuring and assessing job quality (OESO, februari 2016).
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6.3.
In de strategie wordt te weinig aandacht besteed aan sociale kwesties. In dit verband denkt het EESC met name aan
de dringende noodzaak om ook de Europese pijler van sociale rechten consistent uit te voeren op het niveau van de
lidstaten, die maatregelen moeten nemen om te zorgen voor gelijke kansen, inclusief onderwijs, eerlijke arbeidsomstan
digheden, universele toegankelijkheid en betaalbaarheid van diensten van algemeen belang en adequate sociale bescherming.
Inspanningen om snel tot een groene en digitale economie te komen, mogen niet uitmonden in een verdere toename van de
armoede en grotere sociale uitsluiting. Daarom is het nauwgezet volgen van de economische gevolgen niet toereikend om
doeltreffend te reageren op de impact van de COVID-19-pandemie. Het is ook nodig sociale indicatoren te monitoren, niet
alleen wat betreft werkgelegenheid maar ook wat betreft uitsluiting, toenemende ongelijkheden en discriminatie.

6.4.
De crisis heeft aangetoond hoe belangrijk het is om bestaande banen te behouden, nieuwe banen te scheppen en de
socialezekerheidsstelsels te versterken. Miljoenen mensen die zonder sociaal vangnet werken, hebben hun bestaansmiddelen
verloren. Daarom zijn hervormingen nodig die tot hoogwaardigere banen met meer zekerheid leiden en moeten
steunprogramma’s voor werkgelegenheid worden behouden en ontwikkeld. Het EESC onderschrijft de algemene
doelstellingen om verder te ijveren voor de convergentie van lonen, de vaststelling van minimumlonen in de lidstaten en de
versterking van systemen voor collectieve onderhandelingen en van de rol van de sociale partners in de EU, met
inachtneming van de nationale stelsels voor arbeidsverhoudingen. De Commissie heeft een voorstel voor een richtlijn
gepubliceerd waarin deze doelstellingen aan de orde komen, en het EESC is bezig met het opstellen van een advies over dit
voorstel. Het EESC roept ook op tot een toereikend niveau van zekerheid en een fatsoenlijk leven voor degenen die hun baan
zijn kwijtgeraakt.

6.5.
Het EESC is ingenomen met de in de mededeling aangegeven inspanningen om meer sociaal-economische
samenhang te verwezenlijken en de werkgelegenheid onder jongeren, vrouwen, personen uit risicogroepen of personen die
met uitsluiting worden bedreigd, verder te stimuleren. Het benadrukt echter dat het nodig is nog meer inspanningen op dit
gebied te leveren, ambitieuzere en concretere initiatieven en stimulansen voor actie door te voeren en alle belanghebbenden
te ondersteunen.

6.6.
Het EESC is bezorgd dat de strategie niet voldoende rekening houdt met de huidige sociaal-economische situatie van
jongeren, die onder meer belangrijke beslissingen in het leven, zoals het stichten van een gezin, uitstellen, hetgeen negatieve
gevolgen kan hebben voor de toekomstige ontwikkeling van de EU. Het roept daarom op tot een snelle uitvoering van de
versterkte jongerengarantie en de bijbehorende initiatieven die ervoor zullen zorgen dat jongeren betere toegang hebben tot
de arbeidsmarkt en over de mogelijkheid beschikken om diverse vormen van steun te ontvangen. Anders ontstaat, volledig
haaks op het idee van NextGenerationEU, misschien een “coronaviruspandemiegeneratie” die nooit haar volledige potentieel
zal verwezenlijken.

6.7.
Een andere groep die bijzonder door de crisis wordt getroffen, zijn oudere werknemers die van de arbeidsmarkt
worden verdrongen. Dit ondermijnt niet alleen het sociale evenwicht tussen generaties, maar heeft ook zowel nu als in de
toekomst negatieve gevolgen voor socialezekerheidsstelsels.

6.8.
Het EESC is ingenomen met het feit dat de strategie beoogt convergentie te bevorderen en de veerkracht van de
regio’s te vergroten teneinde territoriale verschillen te verkleinen. Het is echter zorgwekkend dat de middelen voor het
Fonds voor een rechtvaardige transitie zijn verlaagd vergeleken met het oorspronkelijke voorstel van de Commissie, temeer
daar directe overheidsinvesteringen en de ontwikkeling van alternatieve industrieën en nieuwe ondernemingen in de
zwaarst door de klimaattransitie getroffen gebieden noodzakelijk zullen zijn. In dit verband wijst het EESC er ook op dat de
regels inzake staatssteun vakkundig moeten worden aangepast.

6.9.
Het EESC meent dat het realiseren van de in de strategie voorgestelde visie gepaard zou kunnen stuiten op een
gebrek aan volledige aanvaarding en begrip. Er zijn namelijk geen nieuwe governancemechanismen waarmee burgers en
ondernemingen, alsook openbare en particuliere actoren op lokaal en regionaal niveau, proactief kunnen worden betrokken
bij het proces om problemen op lokaal niveau vast te stellen en op te lossen. De waarden in het Europese model voor
gedeelde governance dat in het witboek van 2001 wordt vermeld, kunnen hierbij van nut zijn.

7. Macro-economische stabiliteit
7.1.
Het EESC pleit voor evenwicht tussen stabiele overheidsfinanciën en bevordering van de economische ontwikkeling
via een actief beleid van overheidsinvesteringen en een systeem voor overheidsopdrachten dat rekening houdt met sociale
doelstellingen. Het succes van het economisch en sociaal herstel en de groene en digitale transitie zal niet alleen afhangen
van particuliere investeringen, maar ook van toereikende overheidsfinanciering.
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7.2.
Om de stabiliteit van de overheidsfinanciën te waarborgen, is het volgens het EESC essentieel om de
doeltreffendheid van bestaande instrumenten te vergroten en op EU-niveau alsook op het niveau van de lidstaten nieuwe
instrumenten in te voeren om belastingontduiking, zwartwerk, het overmatig gebruik van arbeidsvormen die de rechten
van werknemers onvoldoende beschermen, de schaduweconomie, het witwassen van geld en corruptie te bestrijden, ook als
het over transnationale ondernemingen gaat.

7.3.
Begrotingsbeleid dat leidt tot meer vertrouwen en minder ongelijkheid en waarbij risico’s worden vermeden, moet
worden voortgezet. Daarom waarschuwt het EESC voor het te vroeg uitfaseren van steunmaatregelen, zoals de
ontsnappingsclausule. Als de ontsnappingsclausule slechts tot eind 2021 geldig blijft, zullen de lidstaten hun tekorten vanaf
2022 geleidelijk moeten verminderen. Leningen uit hoofde van de faciliteit zullen de lidstaten de gelegenheid bieden om
hun economische groei en liquiditeit te vergroten, maar zullen ook hun begrotingstekorten doen toenemen. Dit leidt tot een
tegenstrijdige situatie waarbij de capaciteit om groei te stimuleren dankzij de leningen van de faciliteit beperkt blijft als de
lidstaten tegelijkertijd extra maatregelen moeten treffen om hun overheidsfinanciën te consolideren.

7.4.
In deze context, en aangezien deze leningen een uitzonderlijke maatregel in bijzondere omstandigheden zijn, kan
het zinvol zijn om specifieke regels in te voeren voor hoe deze leningen in het EU-begrotingskader moeten worden
behandeld, bijvoorbeeld het niet meerekenen ervan in het begrotingstekort van een lidstaat.

7.5.
Het EESC stelt verder voor nieuwe begrotingsregels in te voeren die passen bij de sociale en economische realiteit na
de pandemie.

7.6.
Het EESC is het volledig eens met het standpunt in de mededeling dat het nodig is een kwalitatief hoogwaardige en
efficiënte overheidsadministratie en dito diensten van algemeen belang te waarborgen. In sommige lidstaten houdt dit echter
in dat voor fatsoenlijke en stabiele arbeidsvoorwaarden moet worden gezorgd.

7.7.
Door begrotingstekorten ten gevolge van kosten om uit de crisis te komen, raken lidstaten die nog deel moeten
nemen aan de Europese gemeenschappelijke munt verder af van dat vooruitzicht en neemt het vertrouwen in de euro af.
Het EESC acht het daarom noodzakelijk de criteria voor toetreding tot de eurozone te herzien en maatregelen uit te voeren
om de euro te stabiliseren ten opzichte van andere toonaangevende valuta’s en cryptovaluta’s.

8. Europese vlaggenschipinitiatieven
8.1.
Het EESC is ingenomen met het voornemen van de Commissie om gemeenschappelijke, gecoördineerde Europese
vlaggenschipinitiatieven vast te stellen en met het feit dat de Commissie de lidstaten sterk aanmoedigt om in hun nationale
plannen voor herstel en veerkracht met deze initiatieven rekening te houden.

8.2.
Tegelijkertijd roept het EESC op tot een herziening van de voorgestelde initiatieven opdat zij meer rekening houden
met de sociale aspecten van de transitie en beter bijdragen aan de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoel
stellingen (SDG’s) van de VN voor 2030 en de zes prioriteiten van de Commissie voor 2019-2024 (6).

8.3.
Bovendien stelt het EESC voor om op de lijst van Europese vlaggenschipinitiatieven ook de ontwikkeling van de
sociale economie op te nemen, in samenhang met het Europees actieplan voor de sociale economie, alsook maatregelen ter
bevordering van gelijke toegang tot betaalbare en hoogwaardige gezondheidszorg en sociale diensten, rekening houdend
met de lokale omstandigheden voor de verlening van diensten.

9. De rol van het maatschappelijk middenveld en van sociale en civiele dialoog
9.1.
Om de crisis te boven te komen en NextGenerationEU doeltreffend uit te voeren, vraagt de EU al haar burgers in
actie te treden. Daarom wordt tot tevredenheid van het EESC in de in december 2020 goedgekeurde verordening
betreffende de faciliteit voor herstel en veerkracht eindelijk bevestigd dat het van belang is maatschappelijke organisaties en
sociale partners daadwerkelijk bij de uitwerking van de nationale plannen voor herstel en veerkracht te betrekken.
Overeenkomstig artikel 18, lid 4, onder q), van deze verordening moeten die plannen een samenvatting bevatten van de
uitgevoerde raadpleging van lokale en regionale overheden, sociale partners, maatschappelijke organisaties, jongeren
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organisaties en andere relevante belanghebbenden in het kader van de voorbereiding en uitvoering van de plannen, alsook
een samenvatting van de wijze waarop de inbreng van de belanghebbenden in de plannen terugkomt. Het EESC benadrukt
de essentiële rol van de sociale partners en andere maatschappelijke organisaties in de planning, tenuitvoerlegging en
evaluatie van de faciliteit voor herstel en veerkracht en andere elementen van het Europees Semester in de lidstaten.
9.2.
Het EESC is ingenomen met het feit dat in de mededeling democratie wordt vermeld als kernwaarde voor de in het
kader van de strategie genomen maatregelen. Het stelt echter ook vast dat hier niet diep op wordt ingegaan en er niet
voldoende rekening mee is gehouden bij de geplande activiteiten, zoals die met betrekking tot de uitvoering van de
Europese vlaggenschipinitiatieven, en evenmin bij de erkenning van de partnerschapsrol van maatschappelijke organisaties
als belangrijke actoren van de participatiedemocratie.
9.3.
Opofferingen en beperkingen tijdens de crisis zullen veel gemakkelijker te verteren zijn als ze gepaard gaan met een
brede betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij crisisbeheer en informatiecampagnes, met name op lokaal en
regionaal niveau. Lokale media en onderwijsinstellingen zouden het maatschappelijk middenveld daarbij moeten bijstaan.
De lidstaten zouden moeten worden aangemoedigd om activiteiten in dit verband financieel te ondersteunen, waar mogelijk
ook met de inzet van EU-middelen.
9.4.
Het EESC moedigt de lidstaten, regio’s en lokale overheden sterk aan het door de Commissie bepleite model van
cocreatie in de praktijk te brengen om beleid, programma’s en acties samen met EU-burgers in plaats van voor hen op te
zetten.
9.5.
Het EESC heeft meermaals ertoe opgeroepen de sociale partners en andere maatschappelijke organisaties nauwer te
betrekken bij het Europees Semester. De consistente toepassing van het partnerschapsbeginsel bij de planning, uitvoering en
evaluatie van nationale plannen voor herstel en veerkracht is, meer dan ooit in de huidige crisisomstandigheden, een
essentiële voorwaarde om ze succesvol uit te voeren. De kwaliteit van openbare dialoog en raadpleging liep drastisch
achteruit, met name tijdens de eerste fase van de crisis. Dit heeft in veel gevallen geleid tot slechte wetgeving en problemen
om deze uit te voeren, met name voor ondernemingen. Daarnaast wijst het EESC op het feit dat in de mededeling van de
Commissie niet naar collectieve onderhandelingen wordt verwezen.
9.6.
Daarom, en gelet op de input van de lidstaten voor de voorbereiding van een resolutie over de rol van het
maatschappelijk middenveld in de nationale plannen voor herstel en veerkracht, is het EESC groot voorstander van het
invoeren van een bindend beginsel van conditionaliteit. Dit beginsel zou overheden verplichten het maatschappelijk
middenveld te betrekken bij het plannen en uitvoeren van die plannen op basis van op EU-niveau vastgestelde
minimumnormen.
9.7.
Het EESC wijst ook op het cruciale belang van dialoog met de jongere generatie van de EU — NextGenerationEU —
onder meer via civiele dialoog met jongerenorganisaties.
9.8.
Het taalgebruik in de mededeling van de Commissie, die aan de EU-instellingen en -organen is gericht, is voor een
groot deel van de EU-bevolking niet gemakkelijk te begrijpen, zodat het lastig zal zijn dit document binnen
maatschappelijke organisaties te bespreken (7). Het EESC stelt daarom voor dat de Commissie een aanvullend document
opstelt waarin de inhoud van de mededeling op een duidelijkere en eenvoudigere wijze uiteen wordt gezet.
Brussel, 25 februari 2021.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Christa SCHWENG
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