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EUROPEES DIGEST – INTERNATIONAAL 
DIGEST

DOOR HET OBSERVATOIRE SOCIAL EUROPEEN1

In juni 2014 heeft de Europese Commissie aanbevolen de procedure bij buiten-
sporige tekorten voor verscheidene landen, waaronder België, op te heffen. Na de 
Europese verkiezingen heeft het Parlement op 22 oktober 2014 de Commissie inge-
steld, voorgezeten door Jean-Claude Juncker. De verdeling van de posten binnen het 
college van Commissieleden toont duidelijk het belang aan van de toepassing van 
de begrotingsregels die in samenspraak met de Raad Ecofin en het ontslagnemende 
Parlement zijn goedgekeurd, het Six Pack en het Two Pack. De toepassing van deze 
regels blijkt een aartsmoeilijke oefening te zijn voor de landen van het zuiden van 
de EU die niet onderworpen zijn aan de programma’s van de Trojka, zoals Frank-
rijk en Italië. Een Top van de eurozone, die werd georganiseerd in de marge van 
de Europese Raad van 23 en 24 oktober, is er niet in geslaagd de malaise te doen 
verdwijnen die werd veroorzaakt door het niet naleven van de begrotingsdiscipline 
door Frankrijk en Italië, na Duitsland de grootste twee economieën van de eurozo-
ne. Op internationaal niveau werd in Melbourne een vergadering van de ministers 
van werk van de G20 georganiseerd. Daar werd de nadruk gelegd op de nood aan  
meer en betere jobs.

1. HET INSTITUTIONELE DEBAT 

1.1. EUROPEES SEMESTER: AANBEVELINGEN PER LAND
In het kader van het Europees semester 2014 en het begrotingstoezicht had de 
Commissie aanbevolen een einde te maken aan de procedures voor buitensporige te-
korten betreffende Oostenrijk, België, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Slo-
wakije en Nederland. Er is met name “een bepaald aantal lidstaten die buitensporige 
tekorten kennen (Italië, Kroatië en Slovenië), en andere waar de onevenwichten dermate 
erg zijn dat de gevolgen ervan nefast kunnen zijn (Frankrijk, Ierland, Spanje en Hon-
garije)”, aldus de Commissie. De Raad is de Commissie daarin gevolgd en heeft op 
20 juni een einde gemaakt aan de procedures voor buitensporige tekorten van Bel-
gië, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Nederland, Oostenrijk en Slowakije. 
De dag daarop heeft ze een einde gemaakt aan die van Italië, Letland, Litouwen, 

(1) Hoofdonderzoeker: Cécile Barbier.
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Hongarije en Roemenië. Zo bevestigde ze dat deze landen hun tekorten hebben te-
ruggebracht tot onder de grens van 3% van het bbp, de referentiewaarde van de EU 
voor overheidstekorten. Het gevolg is dat elf lidstaten, die kampen met een tekort 
van meer dan 3% van het bbp, tegenover nog 24 in 2011, nog steeds onder deze 
procedure vallen. De Raad Ecofin heeft de aanbevelingen per land goedgekeurd.

Op 19 juni 2014 heeft de Raad “Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezond-
heid en Consumentenzaken” (Epsco) de onderdelen werkgelegenheid/sociaal be-
leid van de aanbevelingen per land besproken, die waren geformuleerd in het kader 
van het Europees semester 2014. Hiermee kon hij zijn bijdrage aan de Europese 
Raad van juni 2014 overbrengen. Volgens de conclusies van de Raad Epsco is uit 
de debatten een ruim akkoord over de gemeenschappelijke uitdagingen gebleken, 
zoals de leefbaarheid van de pensioenen en een versterking van de veerkracht van 
de arbeidsmarkten. In het kader van het oriënterende debat heeft de Raad Epsco 
het advies van het Comité voor de werkgelegenheid (EMCO) over de nationale 
hervormingsprogramma’s (2014) en over de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen 
per land (2013) goedgekeurd. Volgens dit document “veel lidstaten hebben moeizame 
hervormingen van de arbeidswetgeving doorgevoerd met het oog op een beter functione-
ren van de arbeidsmarkt, om iets te doen aan de segmentering, een snellere reallocatie 
van arbeid te stimuleren en de productiviteit te verhogen. Essentieel in de komende jaren 
zal zijn ervoor te zorgen dat de arbeidswetgeving het creëren van meer en betere banen 
ondersteunt en probleemloze, snelle en met de nodige zekerheden omgeven arbeidsmarkt-
transities mogelijk maakt”.

Tijdens de discussies met de vertegenwoordigers van de Europese sociale partners 
hebben de vertegenwoordigers van de vakbonden een aantal positieve ontwikkelin-
gen in de Commissie-voorstellen aangehaald, in die zin dat zij vonden dat de be-
woordingen van het beleidsadvies aan de leden van de eurozone evenwichtiger waren 
dan voorheen. Wel vonden zij dat er nog altijd te veel nadruk ligt op loonvorming 
en het effect van een minimumloon op de werkgelegenheid, in het bijzonder in een 
context van potentiële deflatie; in vakbondsogen is dit een ongepast beleidsadvies. 
De vertegenwoordigers van de werkgevers verwelkomden de consequente lijn die zij 
in de Commissie-voorstellen zien, alsook de focus op herstel, groei en een verlaging 
van de belastingdruk op arbeid. De vertegenwoordigers van de kleine of middelgrote 
ondernemingen vonden het daarnaast een goede zaak dat er meer aandacht wordt 
geschonken aan toegang tot financiering, terwijl de werkgevers in de overheidssector 
het belang benadrukten van voldoende investeringen, o.a. in gezondheids- en sociale 
diensten. Van alle kanten klonk steun voor de grote aandacht in de landenspecifieke 
aanbevelingen voor het beleid inzake onderwijs en vaardigheden, en voor de focus 
op jeugdwerkloosheid in het algemeen en de jongerengarantie in het bijzonder.
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Het EMCO heeft trouwens afzonderlijk een positieve evaluatie van de tenuitvoer-
legging van de “garantie voor de jeugd” gepubliceerd. Volgens deze evaluatie zijn op 
EU-niveau bemoedigende vorderingen gemaakt “dankzij de werkzaamheden van de 
Groep indicatoren van het EMCO, die een samenhangend, eenvoudig en operationeel 
systeem heeft ontwikkeld voor het monitoren van de implementatie en de resultaten van 
de jongerengarantie binnen het kader voor gezamenlijke beoordeling”.

Na de Europese Raad van juni heeft de Raad Ecofin begin juli 2014 de aanbeve-
lingen per land en adviezen geuit over het economische, begrotings- en werkgele-
genheidsbeleid die door de lidstaten voorzien zijn en een bijzondere aanbeveling 
over het economische beleid in de eurozone, evenals de toelichtingen wanneer zijn 
aanbevelingen niet overeenstemmen met die van de Commissie. Hij heeft eveneens 
formeel de beleidslijnen goedgekeurd betreffende de prioriteiten van de EU en haar 
lidstaten voor de vergadering van de ministers van werk van de G20, die op 10 en 
11 september 2014 plaatsvond in Melbourne, Australië. De Raad Ecofin heeft zijn 
prioriteiten voor het Europees semester 2014 andermaal bevestigd. Deze waren in 
maart 2014 vastgelegd en in juni door de Europese Raad bevestigd. De nadruk 
wordt nog steeds gelegd op het beleid gericht op “het versterken van de concurrentie-
kracht, op steun aan het scheppen van werkgelegenheid en de strijd tegen de werkloosheid, 
en op de follow-up van de hervormingen bedoeld om de werking van de arbeidsmarkten 
te verbeteren”. De Raad Ecofin deelt de optimistische visie die door de Europese 
instellingen wordt aangemoedigd: “De recente tekenen van economisch herstel zijn 
bemoedigend en bewijzen dat de inspanningen die gezamenlijk door de lidstaten en de 
instellingen van de EU zijn genomen, vruchten afwerpen. De economie begint opnieuw 
te groeien en de tewerkstellingsgraad is gestegen, ook al blijft de werkloosheid, en dan 
met name bij jongeren, in heel wat regio’s onaanvaardbaar hoog. Armoede en sociale 
uitsluiting blijven grote bronnen van ongerustheid”. Hij kondigt ook de voorstelling 
aan van een rapport door de Europese Commissie over de toepassing van het “Six 
Pack” en het “Two Pack” tegen december 2014. In de marge van de Raad Ecofin 
had de Eurogroep aangedrongen op “structurele hervormingen” die betrekking heb-
ben op de “verlichting van de belastingdruk” op de arbeid en de hervorming van de 
dienstenmarkten.

Referenties:
Q&A: Country-specific recommendations 2014, Europese Commissie, Memo 2 
juni 2014:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-388_en.htm.
Council closes excessive deficit procedures for Italy, Latvia, Lithuania, Hungary and 
Romania, 21 juni 2014:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/eco-
fin/137561.pdf.
Council closes excessive deficit procedures for Belgium, Czech Republic, Denmark, 
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Netherlands, Austria and Slovakia, 20 juni 2014:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/eco-
fin/143282.pdf.
3324e zitting van de Raad Economische en Financiële Zaken, Luxemburg, 20 juni 2014:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/eco-
fin/143692.pdf.
Europees semester 2014: bijdrage voor de Europese Raad (Brussel, 26 en 27 juni 
2014). Bespreking van de nationale hervormingsprogramma’s (2014) en van de 
uitvoering van de landenspecifieke aanbevelingen (2013) – Bekrachtiging van het 
advies van het Comité voor de werkgelegenheid (EMCO), doc. 10338/14:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10338-2014-INIT/nl/pdf.
Europees semester 2014: bijdrage voor de Europese Raad (Brussel, 26 en 27 juni 
2014) g) Implementatie van de jongerengarantie – Bekrachtiging van het verslag van 
het EMCO, Doc. 10339:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10339-2014-INIT/nl/pdf.
3327e zitting van de Raad Economische en Financiële Zaken 8/7/2014:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/eco-
fin/144216.pdf.
Council issues recommendations to member states on their economic and fiscal 
policies, Brussel, 8 juli 2014:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/eco-
fin/143710.pdf.
Aanbevelingen per land en aanbevelingen voor de eurozone, Publicatieblad van de 
Europese Unie, C 247, 29 juli 2014:
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / N L / T X T / ? u r i = O -
J%3AC%3A2014%3A247%3ATOC.
Council statement Follow-up discussion on growth and reforms Economic and Fi-
nancial Affairs Council meeting Brussels, 8 juli 2014:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/eco-
fin/143747.pdf.

1.2. ECONOMISCH EN SOCIAAL BESTUUR NA DE EUROPESE VERKIEZINGEN
Voor de Europese verkiezingen had de Europese Commissie de belangrijkste politie-
ke families van het Europees Parlement aangeraden hun kandidaat voor de Europe-
se verkiezingen aan te duiden. Ze hadden reeds “lijsttrekkers” aangeduid, ondanks 
het feit dat de Europese verkiezingen nog steeds op nationale basis worden georga-
niseerd. De toepassing van deze aanbeveling werd door de Duitse bondskanselier 
Angela Merkel betwist. Volgens haar is er geen “automatische” koppeling tussen de 
partij die de Europese verkiezingen wint en de volgende voorzitter van de Europese 
Commissie. Deze “innovatie” heeft niet kunnen voorkomen dat de opkomst voor 
de Europese verkiezingen opnieuw lager was (42,54% in mei 2014 ten opzichte van 
43% in 2009).
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Na bikkelharde onderhandelingen werd de voormalige Luxemburgse premier en 
kandidaat van de Europese Volkspartij (EVP), Jean-Claude Juncker, op 27 juni 
2014 door de Europese Raad voorgesteld als kandidaat voor het voorzitterschap van 
de Europese Commissie. Onder de titel “De volgende institutionele cyclus” heeft de 
Europese Raad ook een “Strategische agenda voor de Unie in tijden van verandering” 
goedgekeurd. Daarin legt hij de strategische prioriteiten vast voor de nieuwe wet-
gevende cyclus van 2014-2019 die door de EU als geheel en door de lidstaten ten 
uitvoer moeten worden gelegd. Dit programma, dat werd gepubliceerd als bijlage 
bij de conclusies van de Europese Raad, en dat ook de actie van de nieuwe voorzitter 
van de Commissie, Jean-Claude Juncker, zal omkaderen, legt vijf prioriteiten vast:
 § stevigere economieën die meer banen scheppen;
 § samenlevingen die alle burgers de middelen geven om hun ambities waar te ma-

ken en hun bescherming te verzekeren;
 § een veilige toekomst voor energie en klimaat;
 § een ruimte van fundamentele vrijheden die vertrouwen inboezemt;
 § en een doeltreffende gezamenlijke actie in de wereld.

De door de Europese Raad goedgekeurde tekst noemt de belangrijkste uitdagingen 
waar we de komende vijf jaar voor staan: de jongerenwerkloosheid die “onze voor-
naamste zorg blijft”, de demografische evolutie en de onregelmatige migratiestro-
men, onze afhankelijkheid van energie en radicalisering en extremisme. “De geopoli-
tieke stabiliteit mag niet als verworven worden beschouwd, ook niet aan onze grenzen”, 
beklemtoont de Europese Raad, verwijzend naar de crisis in Oekraïne. In zijn stra-
tegische agenda verbindt de Europese Raad zich ertoe het subsidiariteitsbeginsel toe 
te passen, d.w.z. “haar actie richten op gebieden waar zij [de EU] echt het verschil kan 
maken”. Volgens de tekst “moet de EU zich onthouden van het ondernemen van actie 
wanneer de lidstaten beter dezelfde doelstellingen kunnen verwezenlijken”. Het pro-
gramma roept ook op tot een “nauwere samenwerking van de nationale parlementen” 
om de geloofwaardigheid van de Unie te vergroten, die afhankelijk is van haar “be-
kwaamheid om ervoor te zorgen dat haar instellingen de beslissingen en engagementen 
naar behoren opvolgen”.

Op 15 juli 2014 heeft Jean-Claude Juncker zijn “politieke prioriteiten” voorgesteld 
aan het Europees Parlement: de Europese economie weer doen opleven door een 
“nieuw elan voor werkgelegenheid, groei en investeringen”, “een digitale interne markt”, 
“een veerkrachtiger unie op het gebied van energie, waar een visionair beleid wordt 
gevoerd op het stuk van klimaatverandering”, “een diepgaandere en billijkere interne 
markt, met een sterkere industriële basis”, “een diepgaandere en billijkere economische 
en monetaire unie”, “een redelijk en billijk vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten”, 
“een ruimte van recht en grondrechten die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen”, “een 
nieuw migratiebeleid”, “een sterker Europa op het internationale toneel” en ten slotte 
“een unie van democratische verandering”. Op deze basis heeft het EP bij geheime 
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stemming de kandidatuur van Jean-Claude Juncker goedgekeurd met een meerder-
heid van 422 stemmen; 250 afgevaardigden hebben tegen gestemd en 47 hebben 
zich onthouden.

Op 10 september 2014 heeft Jean-Claude Juncker de architectuur van de nieuwe 
Commissie en de verdeling van haar verantwoordelijkheden voorgesteld die binnen 
de Commissie zijn toegewezen aan elke commissaris, gekozen uit de door de lidsta-
ten voorgestelde kopstukken. Nieuw is dat de Commissie zes functies van vicevoor-
zitters in het leven roept, die over transversale bevoegdheden beschikken. Daarbij 
komt nog de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en vei-
ligheidsbeleid, de Italiaanse Federica Mogherini, die ook een van de vicevoorzitters 
van de Commissie is. De functie van eerste vicevoorzitter werd toevertrouwd aan 
de Nederlander Frans Timmermans, die belast is met de verbetering van de regel-
geving, de interinstitutionele betrekkingen, de rechtsstaat en het Handvest van de 
grondrechten.

De verantwoordelijkheden op het gebied van economisch en sociaal bestuur zijn 
verdeeld tussen vier commissarissen. De Fin Jyrki Katainen (die in juli 2014 reeds 
in de Commissie-Barroso II zetelde), zal vicevoorzitter zijn belast met arbeid, groei, 
investeringen en concurrentievermogen en verantwoordelijk voor de coördinatie 
van de commissarissen belast met financiële diensten, economische en monetaire 
zaken, industrie en ondernemerschap en voor het Europese programma voor her-
opleving van de groei van 300 miljard EUR. De Let Valdis Dombrovskis, vicevoor-
zitter belast met de euro en de sociale dialoog, heeft als taak het Europees semester 
te coördineren en er toezicht op te houden. Beide zijn uitgesproken aanhangers 
van een soberheidsbeleid. De Fransman Pierre Moscovici, commissaris belast met 
economische en financiële zaken, fiscaliteit en de Douane-unie, zal bijdragen tot de 
economische en budgettaire onderdelen van het Europees semester, de verdieping 
van de monetaire Unie en meer in het algemeen tot het project “Een diepgaander en 
billijker economische en monetaire Unie”. Tot slot zal de Belgische Marianne Thyssen 
belast zijn met werk, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit.

Na de hoorzittingen die door de bevoegde commissies van het Europees Parlement 
werden georganiseerd heeft het EP de Commissie-Juncker op 22 oktober 2014 
goedgekeurd. Ondanks de twijfels die tijdens de parlementaire hoorzittingen wer-
den geuit, werden betwiste commissarissen, zoals de Brit Jonathan Hill, belast met  
financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten of de Spanjaard Miguel 
Arias Cañete, aanvankelijk belast met klimaatactie en energie, behouden. Slechts 
een van de door de lidstaten voorgestelde kopstukken werd vervangen (de Sloveense 
Alenka Bratusek, die was voorgesteld als vicevoorzitter belast met de Energie-Unie 
en werd vervangen door haar landgenote Violeta Bulc, belast met vervoer, wat leidde 
tot de toewijzing van het verloren gegane vicepresidentschap aan de Slowaak Maroš 
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Šefčovič, verantwoordelijk voor Energie en belast met de internationale klimaat-
onderhandelingen). De stem van het EP was immers verworven op basis van de 
herbestemming van bepaalde bevoegdheden, zoals duurzame ontwikkeling, die uit-
eindelijk werd toegewezen aan Frans Timmermans, de rechterhand van de voorzitter 
van de Commissie.

Referenties:
Conclusies van de Europese Raad, 26 en 27 juli 2014:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/143496.pdf.
Politieke beleidslijnen voor de volgende Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, 
15 juli 2014:
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_nl.pdf.
Europese Commissie, Memo 10 september 2014:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-523_nl.htm.

1.3. BEGROTINGSBELEID VAN DE LIDSTATEN
Tijdens de informele vergadering van de Eurogroep en de Raad Ecofin die op 12 
en 13 september 2014 in Milaan werden georganiseerd, hebben de ministers van 
Financiën van de eurozone en de EU een analyse gemaakt van de economische toe-
stand, de maatregelen waartoe de Europese Centrale Bank (ECB) op 4 september 
heeft besloten, de vermindering van de belasting op arbeid en de noodzaak voor de 
lidstaten om “structurele hervormingen” door te voeren, en ook van de situatie in 
Cyprus en Ierland. De ministers waren van mening dat het behoud van de regels 
van het stabiliteits- en groeipact essentieel is om het vertrouwen in de euro te verze-
keren. De vertraging van de groei en de te lage inflatie, terwijl de EU zich volgens 
de voorzitter van de Eurogroep, Jeroen Dijsselbloem, zou moeten concentreren op 
de ondersteuning van de groei, zijn een uitdaging geworden voor alle partijen die 
bij de economie betrokken zijn. De maatregelen voor een monetair beleid die op 
4 september 2014 door de ECB zijn goedgekeurd (verlaging van de rentevoeten 
en aankondiging van meer liquide middelen ten gunste van de banken, zie ook 
hoofdstuk 4.2) moeten worden aangevuld met een “geloofwaardige en sterke mix van 
begrotingsbeleid, structurele hervormingen en investeringen” van de lidstaten. Iedereen 
is het erover eens dat de regels van het stabiliteits- en groeipact, dat “het anker van 
vertrouwen in de EU” wordt genoemd, moeten worden nageleefd, ook als er flexibi-
liteit zou nodig zijn inzake begrotingsbeleid. De “structurele hervormingen” moeten 
worden gecoördineerd en de nadruk moet worden gelegd op de vermindering van 
de belasting op arbeid.
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In het kader van de tenuitvoerlegging van het Two Pack kan de Europese Commissie de 
regeringen om uitleg vragen over hun begrotingsproject, dat ze haar tegen 15 oktober 
moeten doorgeven. Voorafgaand aan de Europese Raad van 23 en 24 oktober 2014 had 
de Commissie een brief gestuurd naar de overheden van vijf landen (Oostenrijk, Italië, 
Frankrijk, Malta en Slovenië). Alleen Italië heeft beslist de inhoud te publiceren. Frank-
rijk, dat de zwakke groei en de geringe inflatie inriep, heeft een begroting voorgesteld die 
een tekort van 4,3% van het bbp en 2015 voorziet, wat een stuk hoger is dan de 3% 
van het stabiliteits- en groeipact. De regels van het stabiliteits- en groeipact, die in 2011 
(Six Pack) en 2013 (Two Pack) werden verstrengd, lijken steeds minder toe te passen in 
de recessiecontext van de eurozone.

Referentie:
Verordening (EU) nr. 473/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 
2013 betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoor-
delen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de correctie van 
buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone, PB L 140 van 27 mei 2013:
h t tp : / / eu r - l e x . eu ropa . eu / l ega l - conten t /NL/T XT/PDF/?ur i=CE-
LEX:32013R0473&from=EN.

1.4. HET EP VRAAGT EEN BETERE OPVOLGING VAN DE AANBEVELINGEN VAN DE EUROPESE  
 COMMISSIE TIJDENS HET EUROPEES SEMESTER

De rapporteur die in het vorige Parlement belast was met de tenuitvoerlegging van 
het Europees semester, de Belgische liberaal Philippe De Backer, is opnieuw de au-
teur van een rapport over hetzelfde onderwerp in naam van de Commissie Econo-
mische en Financiële Zaken van het nieuwe EP die na de Europese verkiezingen van 
mei 2014 werd ingesteld. Het rapport, dat op 13 oktober 2014 in de parlementaire 
commissie werd goedgekeurd, beklemtoont de noodzaak om de engagementen in-
zake het economische beleid concreet vorm te geven. Volgens een communiqué van 
het EP “herinnert de tekst de lidstaten aan de akkoorden die in Brussel zijn gesloten en 
aan hun nationale verantwoordelijkheid om de noodzakelijke structurele hervormingen 
in de praktijk om te zetten”. De resolutie van het EP, die op 22 oktober werd goed-
gekeurd, “neemt kennis van de toespraak van de voorzitter van de ECB van 22 
augustus 2014 op het jaarlijkse symposium voor centrale banken in Jackson Hole; 
dringt er bij beleidsmakers op aan de juiste conclusies te trekken ten aanzien van het 
monetaire, budgettaire en structurele hervormingsbeleid om zo groei en werkgele-
genheid te creëren; herinnert aan zijn weldoordachte opmerkingen volgens dewelke 
“geen enkel bedrag aan fiscale of monetaire accommodatie echter in de plaats kan 
komen van de noodzakelijke structurele hervormingen in de eurozone”.
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Referenties:
European Semester: act on your economic policy pledges, MEPs urge EU countries, 
13 oktober 2014:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRES-
S+20141013IPR73803+0+DOC+XML+V0//EN.
Resolutie van het Europees Parlement van 22 oktober 2014 inzake het Europees se-
mester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2014:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEX-
T+TA+P8-TA-2014-0038+0+DOC+XML+V0//NL.

2. DE HERZIENING VAN DE VERDRAGEN

2.1. HERZIENING VAN DE VERDRAGEN OM HET ECONOMISCHE BESTUUR TE VERBETEREN?
Na afloop van de Top van de eurozone, die op 23 en 24 oktober 2014 in de marge 
van de Europese Raad werd georganiseerd, zijn de deelnemers overeengekomen “dat 
het essentieel is de economische beleidslijnen beter op elkaar af te stemmen om de goede 
werking van de economische en monetaire Unie te verzekeren. In dat verband hebben de 
deelnemers aan de Top gevraagd dat de werken in nauwe samenwerking met de Commissie 
zouden worden verdergezet teneinde concrete mechanismen in het leven te roepen waar-
mee de coördinatie van het economische beleid, de convergentie en de solidariteit kunnen 
worden versterkt”. Hiertoe “hebben zij de voorzitter van de Commissie, in nauwe samen-
werking met de voorzitter van de Top van de eurozone, de voorzitter van de Eurogroep en 
de voorzitter van de Europese Centrale Bank, uitgenodigd om nieuwe initiatieven voor te 
bereiden gericht op een beter economisch bestuur in de eurozone”. Het communiqué zegt 
niets over de omvang van de malaise die is ontstaan door de moeite die de verschillende lan-
den hebben om de regels van het stabiliteits- en groeipact na te leven en meer bepaald die 
van het Two Pack met betrekking tot de nationale begrotingen door verscheidene landen. 
Aanvankelijk was de Commissaris belast met economische en financiële zaken betrokken 
bij de werkzaamheden over de verdieping van de EUM in de schoot van de werkgroep 
inzake ‘economisch beheer’, opgericht in 2010. Voortspruitend uit het verslag van de ‘vier 
voorzitters’ (Europese Raad, de Europese Commissie, de Eurogroep en de Europese Centrale 
Bank) dat werd voorgelegd aan de Europese Raad in december 2012, wordt de voorberei-
ding van deze nieuwe fase toevertrouwd aan de voorzitter van de Europese Commissie zelf, 
met de medewerking van de voorzitter van de ECB, de voorzitter van de Eurogroep en de 
voorzitter van de Top van de eurozone. De medewerking van de voorzitter van de eurozone 
brengt twee nieuwigheden met zich mee: in augustus heeft de Europese Raad de Poolse 
eerste minister Donald Tusk aangesteld als voorzitter van de Europese Raad; tegelijkertijd 
hebben de staats- en regeringshoofden van de partijen die mede het begrotingsverdrag heb-
ben ondertekend, Donald Tusk aangesteld als voorzitter van de Top van de eurozone voor 
de periode van 1 december 2014 tot 31 mei 2017.
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Referenties:
Top van de eurozone, Brussel 24 oktober 2014:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/145454.pdf.
Bijzondere bijeenkomst van de Europese Raad (30 augustus 2014) ‒ Conclusies EUCO 
163/14:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/144554.pdf.

3. SOCIALE WETGEVING VAN DE EU

3.1. INTREKKING VAN DE RICHTLIJN INZAKE MOEDERSCHAPSVERLOF
In het kader van haar programma REFIT (Regulatory Fitness and Performance Pro-
gramme) wil de Europese Commissie het programma van de EU voor een “intelli-
gente wetgeving” vooruitgang laten boeken. De Commissie vindt het goed “wetge-
vingsbeheer om voorstellen in te trekken waarvan het wetgevingsproces geen vorderingen 
maakt, teneinde een nieuwe start of alternatieve manieren voor het bereiken van het 
beoogde wetgevingsdoel mogelijk te maken. Een nauwgezet onderzoek van alle voorstellen 
die bij de wetgever in behandeling zijn, heeft geleid tot de identificatie van nog meer 
voorstellen die ofwel zijn achterhaald ofwel geen steun van de wetgever krijgen, en daar-
om moeten worden ingetrokken. Het gaat onder meer om (…) zwangere werkneemsters”.

In 2008 was de Commissie begonnen met een herziening van de richtlijn van 1992 
inzake moederschapsverlof. Na talrijke discussies en scherpe tegenstellingen waar-
door het ontwerp niet kon worden uitgevoerd, stelt de Europese Commissie nu voor 
de ontwerprichtlijn in te trekken. Deze intrekking werd bevestigd door Sim Kallas, 
vicevoorzitter van de Europese Commissie tijdens de plenaire zitting van 15 juli 
2014. Deze intrekking, die wordt gerechtvaardigd door het feit dat de ontwerpricht-
lijn al tweeënhalf jaar niet meer besproken is, sluit niet uit dat er in de toekomst een 
tekst wordt ingediend waarin het begrip vaderschapsverlof wordt opgenomen. De 
commissaris heeft trouwens herhaald dat de aanbeveling naar verscheidene landen 
is verzonden, en heeft de nadruk gelegd op de noodzaak om de omstandigheden te 
scheppen die het mogelijk maken privé en werk beter op elkaar af te stemmen.

Referenties:
REFIT – Commissie maakt EU-wetgeving lichter, eenvoudiger en goedkoper, Pers-
bericht Europese Commissie, 18 juni 2014:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-682_nl.htm.
Intrekking richtlijn moederschapsverlof (debat EP, 15/07/2014):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+-
CRE+20140715+ITEM-011+DOC+XML+V0//NL.
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4. DE STEM VAN DE INTERNATIONALE ORGANISATIES 

4.1. VERGADERING VAN DE MINISTERS VAN WERK VAN DE G20 IN MELBOURNE 10-11 SEP- 
 TEMBER 2014

De landen van de G20 blijven kampen met een ernstig tekort aan kwaliteitsvolle 
banen, en dat is niet goed voor de vooruitzichten voor de heropleving van de econo-
mische groei, aldus een rapport getiteld “G20 labour markets: outlook, key challenges 
and policy responses” (De arbeidsmarkten van de G20: vooruitzichten, belangrijkste uit-
dagingen en politieke antwoorden). Dat rapport werd voorbereid door de Internati-
onale Arbeidsorganisatie (IAO), de Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO) en de groep van de Wereldbank voor de vergadering van 
de ministers van werk en werkgelegenheid van de G20 die op 10 en 11 september 
2014 in Melbourne plaatsvond.

Volgens het rapport betekent het langzame verloop van het herstel na de financiële 
crisis, ondanks de recente vooruitgang die hier en daar op te tekenen viel, dat er in 
heel wat economieën van de G20 nog steeds een aanzienlijk tekort aan banen heerst. 
Dat zal nog tot ten minste 2018 zo blijven als de groei uitblijft. Met nog steeds 
meer dan 100 miljoen werklozen in de economieën van de G20 en 447 miljoen 
“werkende armen” die moeten rondkomen met minder dan 2 dollar per dag in de 
opkomende economieën van de G20 bedreigen de middelmatige prestaties van de 
arbeidsmarkt ook het economische herstel. Ze remmen immers tegelijk het verbruik 
en de investeringen af.

Referentie:
G 20 Labour markets: outlook, key challenges and policy responses, ILO, OECD 
and WB, Report prepared for the Labour and Employment Ministerial Meeting, 
Merlbourne, Australia, 10-11 September 2014:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/docu-
ments/publication/wcms_305421.pdf.

4.2. DOOR DE ZWAKKE GROEI EN HET RISICO OP DEFLATIE DWINTGT DE OESO DE ECB OM  
 IETS TE DOEN

Op 15 september heeft de OESO nieuwe, zeer sombere economische vooruitzich-
ten voor de eurozone gepubliceerd. De economische organisatie voorziet voor dit 
jaar een groei van slechts 0,8% (terwijl ze in mei nog rekende op 1,2%) en van 1,1% 
in 2015 (tegenover 1,7% in mei). Volgens de OESO zijn er grote verschillen in de 
groeivooruitzichten tussen de grote economieën van de eurozone. Zo zou de groei 
in Duitsland in 2014 1,5% moeten bedragen, net als in 2015, en 0,4% in 2014 en 
in Frankrijk 1% in 2015, terwijl in Italië het bruto binnenlands product in 2014 
met 0,4% achteruit zal gaan, alvorens het zich pas in 2015 met 0,1% zal herstellen. 
In deze context en rekening houdende met het risico dat de vraag nog verder zal 
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afzwakken als er sprake is van deflatie, pleit de OESO voor een versterking van het 
“beleid van monetaire heropleving” dat in de eurozone ten uitvoer wordt gelegd. 
De recente tussenkomsten van de Europese Centrale Bank (ECB) worden op prijs 
gesteld, maar de OESO is van oordeel dat nieuwe maatregelen inzake kwantitatieve 
versoepeling zich opdringen. Ten slotte vindt de OESO, tegen de achtergrond van 
een te geringe vraag naar goederen en diensten, dat de Europese landen trouwens de 
“manoeuvreerruimte” van de regels van het stabiliteits- en groeipact moeten gebrui-
ken en de structurele hervormingen moeten verderzetten.

In het licht van vooruitzichten van een zwakke groei, een zwakke en zelfs dalende 
groei en het risico op deflatie beveelt de OESO een versterking van het monetaire 
beleid aan dat in de eurozone ten uitvoer moet worden gelegd. De recente tussen-
komsten van de ECB worden verwelkomd. Wij brengen in herinnering dat, behalve 
de rentevoeten die op een absoluut dieptepunt zitten, de ECB een reeks operaties 
heeft voorzien, “TLTRO” genoemd (gerichte langlopende herfinancieringstransac-
ties) die bedoeld zijn om de banken ertoe aan te zetten meer te lenen aan de reële 
economie. De ECB heeft ook haar voornemen aangekondigd om vanaf oktober 
effecten van privéschulden terug te kopen die in handen zijn van de banken (ABS 
purchase programme ‒ ABSPP ‒ of kwantitatieve privéversoepeling).

Referenties:
Moderate global growth is set to continue, but weak demand in the euro area re-
mains a concern, OECD, 15 september 2014:
http://www.oecd.org/eco/outlook/Interim-Assessment-Handout-Sep-2014.pdf.
Introductory statement to the press conference (with Q&A), Mario Draghi, Presi-
dent of the ECB, Frankfurt am Main, 4 september 2014:
http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2014/html/is141002.en.html.

(Vertaling)


