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EUROPEES DIGEST – 
INTERNATIONAAL DIGEST

DOOR CECILE BARBIER
Observatoire social européen (OSE), Brussel

Net voordat haar mandaat op 31 oktober 2014 afliep, heeft de Commissie-Barroso 
de laatste onderzoeken van nationale begrotingen uitgevoerd in het kader van het 
Europees semester. Ze heeft met de laatste betrokken lidstaten, waaronder België, 
ook “partnerschapsakkoorden” gesloten in het kader van het cohesiebeleid. Het gaat 
erom beschikbare fondsen toe te kennen in de enveloppe van de Europese structuur-
fondsen, waaronder het Europees Sociaal Fonds. Tegelijkertijd brengt de toepassing 
van de nieuwe boekhoudregels de herberekening van het bruto binnenlands product 
(bbp) van de lidstaten van de Europese Unie met zich mee. Dat kan leiden tot een 
verhoging of een verlaging van de bijdrage van de nationale begrotingen tot die van 
de Unie.
In de marge van de bijeenkomst van de G20, die begin september 2014 werd georga-
niseerd onder het Australische voorzitterschap in Brisbane, werd er een begin gemaakt 
met steun aan de voortzetting van de onderhandelingen van het trans-Atlantische 
partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) in de loop van het jaar 2015.
Verscheidene internationale organisaties doen een beroep op de Europese Centrale 
Bank (BCE) om iets te doen met als doel niets minder dan de “mondiale groei” te 
redden, volgens de bewoordingen van de Organisatie voor Economische Samenwer-
king en Ontwikkeling (OESO).

1. HET INSTITUTIONELE DEBAT

1.1. EUROPEES SEMESTER: TENUITVOERLEGGING VAN HET TWO PACK
In het kader van het Europees Semester moesten de lidstaten van de eurozone op 
15 oktober 2014 hun begrotingsplannen voor 2015 aan de Commissie voorleg-
gen. Een procedure die werd geïntroduceerd door Verordening 473/2013 en in mei 
2013 werd goedgekeurd (een van de twee verordeningen die het Two Pack vormen), 
voorziet dat de Commissie ten laatste op 30 november 2014 een advies goedkeurt 
over de ontwerpbegrotingsplannen. Zij preciseert eveneens dat, “in uitzonderlijke 
gevallen waarin, na de betrokken lidstaat te hebben geraadpleegd in de week volgend op 
de overmaking van zijn ontwerpbegrotingsplan, de Commissie een tekortkoming ontdekt 
die bijzonder ernstig is voor de verplichtingen van begrotingsbeleid die voorzien zijn in 
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het Stabiliteits- en groeipact, de Commissie haar advies goedkeurt binnen twee weken 
volgend op de overmaking van het ontwerpbegrotingsplan”. De procedure bepaalt dat 
de Commissie in dit advies vraagt dat haar zo snel mogelijk, en in elk geval ten 
laatste drie maanden na de datum van haar advies, een herzien ontwerpbegrotings-
plan wordt overgelegd. In oktober 2014 vond de oefening van evaluatie van de 
begrotingsplannen voor de tweede keer plaats, en heeft de Commissie geen gebruik 
gemaakt van deze mogelijkheid om een herzien ontwerpbegrotingsplan te vragen. 
Verscheidene lidstaten hadden in de week na 15 oktober 2014 brieven gekregen 
van Jyrki Katainen, vicevoorzitter van de Europese Commissie en belast met Eco-
nomische Zaken, en de Italiaanse regering had beslist het document dat haar was 
toegestuurd, te publiceren terwijl de pers het document had verspreid dat ze van 
de Franse overheid had gekregen. Op 26 oktober 2014 hadden Frankrijk en Italië 
nieuwe begrotingsmaatregelen voor 2015 aangekondigd.

Sinds de Commissie-Juncker begin november 2014 aantrad, is het duo van commis-
sarissen bestaande uit de vicevoorzitter, Valdis Dombrovskis, verantwoordelijk voor 
de euro en de sociale dialoog, en Pierre Moscovici, belast met de naleving van de 
begrotingsdiscipline. Frankrijk, dat onderworpen is aan een procedure voor buiten-
sporig tekort, was eveneens het voorwerp van een procedure van verscherpt toezicht, 
in navolging van de procedure waarvan de Belgische regering in mei 2013 het voor-
werp was (een procedure die begin juni 2014 werd opgeheven). De Franse regering 
zou kunnen worden opgeroepen zijn begrotingstekort terug te brengen tot onder 
de grenzen van het Stabiliteits- en groeipact binnen een termijn van vier maanden, 
d.w.z. voor maart of april 2015. Tegen Italië loopt niet langer een procedure voor 
buitensporig tekort maar in het kader van het Six Pack hebben de Europese instel-
lingen tuchtprocedures ingesteld voor de landen waarvan het niveau van de over-
heidsschuld de door de Europese verdragen voorziene grens van 60% overschrijdt. 
Van Italië en ook van België zullen dus nieuwe inspanningen worden gevraagd om 
het gewicht van hun schuld naar omlaag te halen.

Referentie:
Verordening 473/2013 betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het mo-
nitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van 
de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone, Publica-
tieblad van de Europese Unie, 27 mei 2013.

1.2. ECONOMISCH EN SOCIAAL BESTUUR: DE COMMISSIE BRENGT DE DIALOOG MET DE  
 EUROPESE SOCIALE PARTNERS TERUG OP GANG

Volgens de Europese Commissie is de “sociale dialoog” op alle niveaus een eerste 
vereiste voor de werking van de socialemarkteconomie en een cruciaal element ter 
bevordering van zowel concurrentie als rechtvaardigheid. Met het oog op het “weer 
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op gang brengen” van deze dialoog hebben de betrokken leden van de Commissie- 
Juncker, Valdis Dombrovskis, de vicevoorzitter voor de euro en de sociale dialoog, 
en Marianne Thyssen, commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken, vaardig-
heden en arbeidsmobiliteit, half november de Europese sociale partners ontmoet. 
Volgens het persbericht dat na afloop van deze ontmoeting verscheen, is een grotere 
betrokkenheid van de sociale partners gewenst, zowel in het kader van de versterking 
van het “Europese bestuur” (sociale dimensie van de EUM) als bij de “structurele 
hervormingen”, behalve hun rol in het Europese wetgevingsproces. In de lente van 
2015 vindt een evenement op hoog niveau plaats ter gelegenheid van de dertigste 
verjaardag van de lancering van de dialoog op Hertoginnedal.

Het is passend te vermelden dat Robert Dennewald, voorzitter van de Fédération 
des industriels luxembourgeois (Fedil), op 21 november 2014 werd aangesteld tot 
voorzitter van Businesseurope. Businesseurope is een Europese organisatie die 39 
werkgeversfederaties vertegenwoordigt die er lid van zijn, afkomstig uit 33 Euro-
pese landen die deelnemen aan de Europese sociale dialoog. Robert Dennewald, 
die voorstander is van de herindustrialisering in Europa, heeft herhaaldelijk zijn 
vrees geuit voor het Europese klimaatbeleid, dat ongunstig kan uitvallen voor de 
Luxemburgse en Europese concurrentiepositie. Door deze aanstelling is Luxemburg 
een van de best vertegenwoordigde landen op het niveau van de Europese instanties: 
voorzitterschap van de Europese Commissie, aanwezigheid binnen de directie van 
de Europese centrale bank en vanaf nu dus ook het voorzitterschap van de Europese 
werkgeversorganisatie.

Referenties:
Joint statement of Vice-President Dombrovskis and Commissioner Thyssen on the 
meetings with European social partners Brussels, 17 november 2014:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1884_en.htm.
De voorzitter van de Fedil, Robert Dennewald, werd aangesteld als voorzitter van 
de Europese werkgeversgroep Businesseurope, europaforum.lu, 21 november 2014:
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2014/11/businesseurope-denne-
wald-vice-pres/index.html.

1.3. COHESIEBELEID: PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST TUSSEN DE COMMISSIE EN BELGIE
Het cohesiebeleid is goed voor bijna een derde van de meerjarenbegroting 2014-
2020 van de EU, d.w.z. zo’n 325 miljard EUR. Dat is iets meer dan 46 miljard per 
jaar, te verdelen tussen de verschillende lidstaten via de Europese structuurfondsen, 
vanaf nu omgedoopt tot Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fond-
sen). De recentste “partnerschapsovereenkomsten” werden ondertekend tussen de 
Commissie en verscheidene landen (Kroatië, Italië, Spanje, Luxemburg, Malta, Slo-
venië, Verenigd Koninkrijk en Zweden), waaronder België eind oktober 2014. De 
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“partnerschapsovereenkomsten” bestrijken vier fondsen: het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij (EFMZV).

In het geval van België merkt de Commissie op dat “Het cohesiebeleid wordt volle-
dig beheerd door de drie Belgische gewesten, waardoor het moeilijk is tot een ‘Belgische 
partnerschapsovereenkomst’ te komen”. Volgens haar slaagde de eerste versie er niet in 
een “nationale visie van de analyse en de gekozen themadoelstellingen” te laten zien. 
De voornaamste thema’s zoals de evaluatie van de ‘voorwaardelijkheden’ zullen aan 
bod komen in het kader van operationele programma’s, die de prioriteiten van de 
partnerschapsovereenkomst omzet in concrete maatregelen. Wat de inbreng van het 
Europees Sociaal Fonds betreft, verklaart László Andor, Europees commissaris belast 
met Werkgelegenheid, sociale zaken en integratie, dan het volgende: “Ik wil België 
feliciteren omdat het zijn partnerschapsovereenkomst heeft gesloten na afloop van een in-
tensieve samenwerking met de Commissie. België zal in de loop van de periode 2014-2020 
meer dan 1 miljard EUR uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) krijgen om vooruitgang te 
boeken bij de verwezenlijking van zijn doelstellingen inzake werkgelegenheid en sociale in-
tegratie van de Europa 2020-strategie. De financiering uit hoofde van het ESF zal bijdra-
gen tot de versterking van het groeipotentieel van elk gewest en van elke gemeenschap door 
in te gaan op hun specifieke noden inzake menselijk kapitaal. Daarbij wordt de nadruk 
gelegd op steun aan het scheppen van werkgelegenheid, ondernemingszin, sociale integratie, 
onderwijs en beroepsopleiding. Het ESF zal, samen met de bijkomende 42,4 miljoen EUR 
die uit hoofde van het Initiatief voor jongerenwerkgelegenheid zijn toegekend, ook de ten-
uitvoerlegging in België van de ‘jongerengarantie’ bevorderen, met name dankzij onderwijs 
en opleiding, beroepsoriëntatie, stages, evenals andere beroepservaringen”.

Referenties:
Europese Commissie keurt partnerschapsovereenkomst met België goed voor het 
gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen voor groei en banen in 
de periode 2014-2020, 29 oktober 2014:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1219_nl.htm.
Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor België 2014 – 2020, 30 ok-
tober 2014: http://ec.europa.eu/contracts_grants/pa/partnership-agreement-belgi-
um-summary_nl.pdf.
Website van de partnerschapsovereenkomsten:
http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_nl.htm.

1.4. DE NATIONALE REKENINGEN VAN DE LIDSTATEN: NIEUWE REGELS
“De verandering die in de Europese boekhoudregels is doorgevoerd, maakt een wijziging 
van de berekening van het bruto binnenlands product (bbp) mogelijk volgens de me-
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thodologie van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen (SEC 2010, 
volgend op het SEC 1995). De twee belangrijkste methodologische veranderingen be-
staan erin dat de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, evenals de uitgaven voor 
bewapening in de boeken worden opgenomen als investeringen. Een andere nieuwigheid 
is het feit dat de bbp-cijfers vergezeld moeten gaan “van een gedetailleerdere analyse van 
de pensioenstelsels”. Een ‘verplichte’ tabel moet de lasten van al deze systemen documen-
teren, met inbegrip van deze van de regeringen, of de regeringen bijdragen of niet aan 
deze systemen. Het betreft hier “het verbeteren van de vergelijkbaarheid van de staten”.

Het vorige methodologische kader (SEC 1995) werd bijna twintig jaar geleden in-
gevoerd. Toch hebben belangrijke veranderingen in de loop van deze periode de na-
tionale economieën beïnvloed, met name de toenemende rol van de informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT) in de productieprocessen, het groeiende belang 
van immateriële activa, producten en diensten van intellectuele eigendom, evenals 
de mondialisering van de economische systemen. Volgens Eurostat “moest de manier 
waarop de macro-economische statistieken derhalve worden aangepast om deze evoluties 
weer te geven” (…), maar “gaat het niet om een revolutie, maar om een noodzakelijke 
aanpassing”. Deze aanpassing van het systeem van de nationale rekeningen is niet 
uitsluitend verwezenlijkt op Europese schaal, maar in de hele wereld. Het SEC 2010 
is de Europese tegenhanger van het SCN 2008, goedgekeurd door de Commissie 
Statistiek van de Verenigde Naties, en reeds van kracht in onder andere de Verenigde 
Staten, Australië en Canada. Ten gevolge van deze veranderingen hebben talrijke 
lidstaten in hun berekening van het bbp ook illegale activiteiten opgenomen (pros-
titutie, drugshandel).

Nadat de herziene cijfers van het bbp van het Verenigd Koninkrijk in aanmerking 
werden genomen had de Europese Commissie beslist de Britse bijdrage voor 2014 op 
te trekken. Omgekeerd werden die van Frankrijk en Duitsland met respectievelijk 
1 miljard en 780 miljoen EUR naar beneden herzien. De uitlatingen van de Britse 
eerste minister David Cameron, die weigert zich te schikken naar de storting van 
het bijkomende bedrag van 2,1 miljard EUR in de begroting van de EU, hadden 
geleid tot de onderbreking van de Europese Raad van 23 en 24 oktober 2014. Als 
antwoord op zijn vijandige reacties heeft de Europese Commissie op 12 november 
een wijziging van de regels goedgekeurd betreffende de aanpassing van de bijdragen 
van de lidstaten aan de begroting van de Unie. Daardoor werd wat meer flexibiliteit 
in de betaling mogelijk.

Ook al is de begroting van de EU slechts goed voor een fractie (1%) van het totale 
bruto nationale inkomen van de lidstaten, de manier waarop de uitgaven worden 
gedaan, is onderworpen aan de controle van het Europees Rekenhof. De instelling 
publiceert een betrouwbaarheidsverklaring (DAS) betreffende de betrouwbaarheid 
van de financiële rekeningen van de EU en van de wettelijkheid en regelmatigheid 



374

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3e TRIMESTER 2014

van de onderliggende verrichtingen. Artikel 287 van het VWEU bepaalt dat het Hof 
de wettelijkheid van alle ontvangen inkomsten en van de uitgaven onderzoekt, even-
als de naleving van de principes van goed financieel beheer. Voor het Hof moeten 
de lidstaten, naast de 908 miljard EUR (betalingskredieten) die overeengekomen 
zijn volgens de bepalingen van het meerjarig financieel kader (MFK) voor de peri-
ode 20142020, een bijkomende bijdrage van 326 miljard EUR leveren om aan de 
engagementen van het vorige MFK te voldoen. Een situatie die ertoe kan leiden dat 
“de capaciteit van de Commissie om in te gaan op alle vragen om betaling tijdens 
het boekjaar gedurende hetwelk ze worden ingediend, verzwakt is”.

Met het oog op zijn verkiezing had de voorzitter van de Europese Commissie een 
investeringsplan van 300 miljard EUR aangekondigd. De voorstelling ervan werd 
overschaduwd toen in de internationale pers berichten verschenen waaruit bleek dat 
de Luxemburgse regering een fiscale voorkeursbehandeling had gegeven aan transna-
tionale en privébedrijven (Luxleaks). De fiscale fraude blijkt al vele jaren aan de gang 
te zijn, waardoor de nationale begrotingen miljarden EUR zijn misgelopen. Het 
investeringsplan van Juncker, dat op 26 november 2014 werd voorgesteld aan de 
Europese afgevaardigden, lanceert een Europees Fonds voor strategische investerin-
gen (EFSI), bedoeld om 315 miljard EUR te mobiliseren dankzij een aanvankelijke 
inbreng van 5 miljard van de Europese Investeringsbank (EIB). “Het EFSI zal zich 
concentreren op de meest riskante investeringen en zal de eventuele verliezen op zich ne-
men” benadrukte Jyrki Katainen, vicevoorzitter belast met Werkgelegenheid, groei, 
investeringen en concurrentie. Dat zou de privébeleggers moeten geruststellen. Het 
toekomstige Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) zou op termijn 
21 miljard EUR aan overheidsgeld moeten krijgen, dat als waarborg wordt gestort 
door de Europese begroting en de Europese Investeringsbank. Volgens de Commis-
sie zou dit fonds de privékapitalen moeten aantrekken en, via een multiplicatoreffect 
van 15, het doel van de 315 miljard EUR moeten bereiken. Doel van het plan is 
voornamelijk de privésector te stimuleren om zijn deel te doen in de inspanningen 
voor het herstel. Dit plan, dat wordt voorgesteld als een van de stermaatregelen van 
de Commissie-Juncker, past in het ruimere project van de oprichting van een “Unie 
van kapitaalmarkten”. Dit project van een unie van kapitaalmarkten, waarvan de 
contouren nog vaag zijn en dat werd toevertrouwd aan een Brit, Jonathan Hill, 
Commissaris voor de financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten, is 
bedoeld om de interne markt te versterken en betreft dus alle lidstaten van de EU.

Referenties:
EU budget: rule change to give more flexibility on exceptional adjustments to nati-
onal contributions, 12 november 2014:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1643_en.htm.
“Beheren van de risico’s voor uitgaven van goede kwaliteit is essentieel voor optimale 
benutting van EU-geld”, aldus EU-controleurs:
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http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INLR14_02/INLR14_02_
NL.pdf.
De middelen van de EU optimaal benutten: een overzicht (“landscape review”) van 
de risico’s voor het financiële beheer van de EU-begroting, Europese Rekenkamer, 
november 2014:
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_02/QJ0614039NLN.pdf.
EU begint investeringsoffensief voor meer werk en groei, 26 november 2014:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_nl.htm.

2. DE HERZIENING VAN DE VERDRAGEN

2.1. BEGROTINGSVERDRAG: EEN ONGRONDWETTELIJKE WET VAN INSTEMMING?
De toepassing van de begrotingsregels die vervat zitten in het Stabiliteits- en groei-
pact (Six Pack en Two Pack), past ook in het kader van de tenuitvoerlegging van het 
Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire 
Unie, het VSCB, beter bekend als het “begrotingsverdrag”’. Het aanvankelijke doel 
van dit verdrag was de belangrijkste elementen van het akkoord dat op 9 december 
2011 werd goedgekeurd door de staats- en regeringsleiders, op te nemen in de Eu-
ropese verdragen, waardoor de wijziging ervan nodig was. Dat was niet mogelijk 
door de tegenkanting van het Verenigd Koninkrijk en van de Tsjechische Republiek 
die het verdrag op 2 maart 2012 niet ondertekenden. Het is in deze context dat de 
beginselen van dit akkoord, die ook het engagement met zich meebrengen, dat de 
Europese wetgeving wordt nageleefd die reeds is goedgekeurd (Six Pack) of waarvan 
de goedkeuringsprocedure loopt (Two Pack), werden omgezet in het kader van het 
verdrag naar internationaal recht dat het begrotingsverdrag is. De meest dwingende 
bepaling ervan voor de nationale wetgeving heeft betrekking op de plicht om in de 
nationale grondwetten of in een wet met een vergelijkbare draagwijdte de “gouden 
regel” van 0,5% van de overheidsschuld in te voeren die op middellange termijn 
toegestaan is, evenals de invoering van een automatisch correctiemechanisme indien 
van het traject wordt afgeweken.

In België is een verschijnsel van een zeldzame omvang verschenen dat de vraag heeft 
doen rijzen van de grondwettelijkheid van de verschillende juridische instrumen-
ten tot omzetting van het begrotingsverdrag in het Belgisch recht. De verschillende 
beroepsprocedures die zijn ingesteld door de Liga voor de mensenrechten en de 
Landelijke Bediendencentrale (LBC), het burgercollectief Constituante.be, onder 
wie de federale secretaris van het ABVV-ACOD, ondersteund door een twintigtal 
acties ten voordele van burgers of organisaties, zoals de Fédération des CPAS (Cen-
tres publics d’action sociale) de l’Union des Villes et Communes (Federatie van 
OCMW’s (Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn) van de Vereniging van 
steden en gemeenten) van Wallonië. De beroepsprocedures hebben betrekking op 
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de “wet van instemming” van het verdrag, maar ook op het samenwerkingsakkoord 
tussen het federale en het gewestelijke niveau, dat organiseert hoe het verdrag zich 
op alle machtsniveaus doet gelden. Het Hof heeft de drie beroepsprocedures samen-
gevoegd, die een soort “class action” zijn geworden, d.w.z. een proces waarbij de 
burgers worden opgeroepen het initiatief te steunen. Het Hof zal waarschijnlijk in 
het voorjaar van 2015 uitspraak doen door een uniek arrest.

Referentie:
De bekendmaking van de drie beroepsprocedures, die op de site van de Raad van 
State zijn geregistreerd onder rolnummers 5917, 5920 en 5930, werd gepubliceerd 
in het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2014, p. 54273.

3. INTERPRETATIE VAN DE SOCIALE WETGEVING VAN DE EU

3.1. SOCIALE PRESTATIES EN EUROPEES BURGERSCHAP: ARREST VAN HET HOF VAN  
 JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

Het vonnis dat het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) op 11 novem-
ber 2014 heeft geveld, maakt het verband duidelijk tussen de rechten op toegang 
tot sociale prestaties en het behoud van het Europese burgerschap. Dit arrest komt 
er op het ogenblik dat het Verenigd Koninkrijk een stevig anti-immigratiediscours 
hanteert en zo voor heel wat spanningen zorgt. De Britse eurofobe partij, de United 
Kingdom Independance Party (UKIP), stelt het “sociaal toerisme” aan de kaak. Die 
partij is opgericht met slechts één doel: dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese 
Unie stapt. In deze context heeft het HvJ-EU uitspraak gedaan over een extreem 
geval in Duitsland: dat van een jonge Roemeense die naar Duitsland was getrokken, 
waar ze bij haar zus inwoonde. Ze had er nooit gewerkt of werk gezocht en vroeg 
sociale steun aan, die haar werd geweigerd. In deze omstandigheden heeft het Hof 
beslist dat de richtlijn “burger van de Unie” en de verordening over de coördinatie 
van de systemen van sociale zekerheid niet strijdig zijn met een nationale reglemen-
tering die onderdanen van andere lidstaten uitsluit van het voordeel van bepaalde 
“speciale, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties in contanten”, 
terwijl ze wel worden gewaarborgd aan de onderdanen van een land die zich in 
dezelfde situatie bevinden, voor zover deze onderdanen van andere lidstaten geen 
verblijfsvergunning hebben krachtens de richtlijn in de ontvangende lidstaat.

Referentie:
Zaak C-333/13 Elisabeta Dano, Florin Dano / Jobcenter Leipzig, Arrest van het 
Hof (Grote Kamer), 11 november 2014:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=159442&doclang=NL
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4. DE STEM VAN DE INTERNATIONALE ORGANISATIES 

4.1. TOP VAN DE G20 BRISBANE: VERKLARING OVER DE TRANS-ATLANTISCHE ONDER- 
 HANDELINGEN

Na afloop van hun ontmoeting in de marge van de G20 hebben de voorzitter van 
de Verenigde Staten van Amerika, Barack Obama, de voorzitter van de Europese 
Commissie, Jean-Claude Juncker, en van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, 
evenals de leiders van de grote Europese economieën, de Britse eerste minister David 
Cameron, de Duitse kanselier Angela Merkel, de Franse voorzitter François Hollan-
de, de Italiaanse eerste minister Matteo Renzi en de Spaanse eerste minister Mariano 
Rajoy hun engagement bevestigd ten gunste van de sluiting van een akkoord voor 
hoge normen van een trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen 
(TTIP). Op basis van gedeelde waarden, verwachtingen omtrent het scheppen van werk-
gelegenheid aan beide zijden van de Atlantische Oceaan en de verbetering van het con-
currentievermogen, is vooruitgang in de onderhandelingen gewenst in de loop van het 
jaar 2015.

Wij merken op dat de Europese Commissie een registratieverzoek voor een Eu-
ropees Burgerinitiatief (IBE), “STOP TTIP”, had afgewezen waarin de intrekking 
van het onderhandelingsmandaat van dit verdrag werd gevraagd, evenals het niet- 
sluiten van de globale economische en handelsovereenkomst met Canada (CETA).
Het project van IBE, dat in Duitsland het levenslicht zag, werd in juli 2014 ge-
lanceerd en werd ondersteund door verscheidene verenigingen uit de EU. Na de 
verwerping door de Commissie werd een “vrij” burgerinitiatief gelanceerd en een 
beroep werd ingesteld tegen de argumenten van de Europese Commissie bij het Hof 
van Justitie van de Europese Unie.

Referenties:
Statement on the Transatlantic Trade and Investment Partnership, STATE-
MENT/14/1820, 16 novembre 2014 :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm.
Antwoord van de Commissie waarin zij de motieven voor de afwijzing van de regis-
tratie vermeldt, 10 september 2014:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered/de-
tails/2041?lg=nl.

4.2. VOOR DE OESO BRENGT DE EUROZONE DE INTERNATIONALE GROEI IN GEVAAR
“De eurozone nadert het dode punt en laat een groot risico wegen op de internationale 
groei, met een werkloosheid die blijft pieken en een inflatie die nog steeds ver onder de 
doelstelling zit”: dat is het laatste verdict van de OESO. De groei in de eurozone 
zou in 2014 0,8% moeten bedragen, alvorens lichtjes te versnellen om tot 1,1% te 
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komen in 2015 en dan tot 1,7% in 2016. “Rekening houdende met de sombere voor-
uitzichten van de eurozone en het grote risico dat ze nog verder zullen verslechteren als 
er geen einde komt aan het slechte nieuws, is een krachtdadiger reactie van de overheid 
nodig, met name om de vraag te stimuleren”, aldus hoofdeconoom van de OESO 
Catherine Mann. “Daartoe moet de Europese Centrale Bank (ECB) nieuwe initiatie-
ven nemen en moet er een begrotingsbeleid ten uitvoer worden gelegd dat de activiteit 
beter kan ondersteunen, waardoor er meer doorgedreven structurele hervormingen kun-
nen worden doorgevoerd. Als het niet goed gaat met Europa, is dat voor iedereen slecht 
nieuws.”

Referentie:
Stronger policy response needed to avoid risks to growth, especially in the euro area, 
says OECD in latest Economic Outlook, press release, OECD, 25 november 2014:
http://www.oecd.org/newsroom/stronger-policy-response-needed-to-avoid-risks-
to-growth-especially-in-the-euro-area.htm.

(Vertaling)




