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EUROPEES DIGEST – 
INTERNATIONAAL DIGEST

DOOR CECILE BARBIER
Observatoire social européen (OSE), Brussel

De voorzitter van de Europese Commissie heeft op de informele Europese Raad van 
februari 2015 een nota voorgesteld met het oog op de voorbereiding van de vol-
gende stappen op weg naar een betere economische governance in de eurozone. In 
het kader van het Europees Semester hebben de verschillende raadsformaties van de 
EU-raad de procedures van het Europees Semester beoordeeld. De ECOFIN-raad 
heeft Frankrijk opnieuw uitstel van betaling verleend. Tegelijkertijd maakt de juridische 
dienst van de Raad kritische juridische opmerkingen met betrekking tot de mede-
deling van de Commissie over de toepassing van de versoepeling van de regels van 
het stabiliteits- en groeipact. De economische vooruitzichten bevestigen een zwakke 
economische groei in de Europese Unie en in de westerse landen. Vaak wordt als 
oplossing voor de zwakke groei een toename van de handelsovereenkomsten voorge-
steld, maar door het risico hiervan wat betreft de gevolgen voor de overheidsdiensten,  
kunnen ze op weinig bijval rekenen.
Op het gebied van sociale rechten stelt de Raad van Europa grote ongelijkheid vast 
tussen de Lidstaten en roept hen op hun inspanningen niet te laten verflauwen aan-
gezien de  kwetsbaarste groepen nog steeds lijden onder de bezuinigingsmaatregelen.

1. HET INSTITUTIONELE DEBAT

1.1. VOORBEREIDING VAN DE VOLGENDE STAPPEN VOOR DE UME
De voorzitter van de Europese Commissie heeft een analysenota voorgesteld met 
het oog op de voorbereiding van de volgende stappen op weg naar een betere eco-
nomische governance in de eurozone. Aansluitend op de verslagen van de “vier 
voorzitters” van 2012 werd deze nota opgesteld door de voorzitter van de Europese 
Commissie, in nauwe samenwerking met de voorzitter van de Europese Raad, Donald 
Tusk, die eveneens de voorzitter is van de eurotoppen, de voorzitter van de Euro-
groep, Jeroen Dijsselbloem, en de voorzitter van de Europese Centrale Bank, Mario 
Draghi. De nota, die enkel beschikbaar is in het Engels, maakt de balans op van de 
huidige stand van de economische en monetaire unie. Voorts wordt er in de nota 
aan herinnerd dat de euro een munt is die door 19 lidstaten van de EU wordt ge-
bruikt, dat de euro ondanks de crisis de op één na belangrijkste valuta ter wereld is 
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en dat wereldwijd 59 landen en gebieden hun valuta direct of indirect aan de euro 
hebben gekoppeld. In de nota wordt eraan herinnerd dat de euro meer dan een 
munt is, maar ook een politiek project. De nota geeft hun visie op de verschillende 
oorzaken van de crisis. Voorts herinnert de nota aan de maatregelen die sinds 2010 
op Europees niveau werden getroffen: de oprichting van de Bankunie, de dubbele 
herziening van het stabiliteits- en groeipact, die in 2011 en 2013 van kracht werd, 
en het begrotingsverdrag van februari 2012.

Voor de eerste keer erkende de nota uitdrukkelijk dat de crisis een “crisis van het 
concurrentievermogen” is en er reeds een aantal zwakke punten vóór de crisis be-
stonden. Er wordt in gesteld dat het verschil in productiviteit met de VS tot de jaren 
negentig enigszins werd ingelopen, maar dat dit proces geleidelijk tot stilstand is ge-
komen. Volgens deze analyse verzuimden verscheidene landen van de eurozone om  
de periode van de hoogconjunctuur aan te grijpen om de “bestaande inflexibiliteit 
op de product- en arbeidsmarkten” aan te pakken. De nota steunt dit standpunt op 
de huidige situatie en verwijst hiervoor naar de Doing Business-indicatoren van de 
Wereldbank om vast te stellen dat “slechts één land van de eurozone, Finland, in de 
top-10 staat en verscheidene landen zelfs niet in de top-50 voorkomen”.

De nota roept op tot een grondige herziening van de werking van de EMU en 
geeft aan dat het op korte termijn van belang is een coherente strategie ten uitvoer 
te brengen rond de “magische driehoek” van structurele hervormingen, investerin-
gen en budgettaire verantwoordelijkheid. De nota vraagt te evolueren naar “doel-
treffender verbintenissen om groeibevorderende structurele hervormingen door te voeren” 
(growth-enhancing structural reforms). De nota verandert van toon in die zin dat de 
uitdrukking “growth friendly fiscal consolidation” niet meer wordt gebruikt, maar 
ten gronde gaat het er wel degelijk om meer “interne devaluaties” na te streven 
om het concurrentievermogen van de eurozone te verbeteren. De nota pleit ook 
voor het verbeteren van de interne markt en het verlenen van politieke prioriteit 
aan de integratie van de kapitaalmarkten aan de hand van een goed geïntegreerd 
financieel stelsel, de Kapitaalmarktunie (CMU). Rekening houdend met het feit 
dat het verslag van de vier voorzitters van 2012 en de “Blauwdruk” van de Europese 
commissie geldig blijven, bestaat het doel erin vóór de Europese Raad van juni 2015 
een specifiek verslag af te werken, dat zal worden voorbereid in samenwerking met 
de lidstaten.

Referentie:
Voorbereiding van de volgende stappen op weg naar een betere economische gover-
nance in de eurozone. Analysenota, 12 februari 2015:
http://ec.europa.eu/priorities/docs/analytical_note_nl.pdf.
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1.2. ECONOMISCH EN SOCIAAL BESTUUR: “INTENSIVERING” VAN DE SOCIALE DIALOOG  
 EN VOORBEREIDING VAN DE EUROPESE RAAD VAN MAART 2015

Aan de vooravond van een conferentie op hoog niveau genaamd “Een nieuwe 
start voor de sociale dialoog”, georganiseerd op 5 maart 2015, bevestigt de Euro-
pese Commissie opnieuw op haar website (in het Engels) dat “sociale dialoog op 
alle niveaus een basisvereiste is voor de werking van de socialemarkteconomie en een 
fundamentele factor voor de bevordering van zowel het concurrentievermogen als de jus-
titie”. Naar aanleiding van de tripartiete sociale top van 19 maart 2015, heeft Valdis 
Dombrovskis, vicevoorzitter van de Commissie, de verbintenis van de Commissie 
om de deelneming van de sociale partners te verbeteren via het Europees Semester, 
nogmaals bevestigd. Hij herinnerde aan “het belang de sociale partners te betrekken” 
bij de ontwikkeling van nationale hervormingsprogramma’s en de doorvoering van 
deze hervormingen. Volgens het bericht dat werd gepubliceerd na afloop van de top, 
had Donald Tusk het over een “nuttige gedachtewisseling” met de sociale partners 
en benadrukte hij dat de Europese economie “er duidelijk op vooruitgaat” dankzij 
een aantal “economische factoren die in ons voordeel spelen: dalende olieprijzen, een 
stimulans voor de uitvoer door de zwakkere euro, een stimulans voor investeringen met 
het Europees Fonds voor strategische investeringen en het programma van de ECB voor 
het opkopen van obligaties”. De werkloosheidssituatie wordt als “onaanvaardbaar” 
beschouwd en verplicht tot “dringende arbeidsmarkthervormingen in de eurozone”.

Voorafgaand aan de Europese Raad van 19-20 maart 2015 hebben de verschillen-
de raadsformaties van de EU in kwestie het Europees Semester 2015 geanalyseerd. 
In haar nota van 9 maart heeft de Raad “Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volks-
gezondheid en Consumentenzaken” (EPSCO) de nieuwe aanpak op drie pijlers 
(investering, structurele hervormingen en budgettaire verantwoordelijkheid) zoals 
voorgesteld door de Europese Commissie in de jaarlijkse groeianalyse van 2015, 
“over het algemeen geprezen”. In haar conclusies van de jaarlijkse groeianalyse en 
het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid, opgesteld door het Comité voor 
sociale bescherming (CSB) en het Comité voor werkgelegenheid (CVW), “erkent de 
EPSCO-raad ten volle dat de socialebeschermingsstelsels efficiënter en doelmatiger moe-
ten worden, met behoud van hun kerntaken van bescherming, stabilisatie en sociale in-
vesteringen”. De raad heeft onder andere de kernpunten van het verslag met betrek-
king tot de financiering van de socialebeschermingsstelsels in de EU goedgekeurd. 
De EPSCO-raad heeft eindelijk een algemene oriëntatie vastgesteld om de rol van 
het CSB en het CVW te verbeteren in de procedures van het Europees Semester.

De Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) heeft op 10 maart 2015 
een verbintenis vastgesteld met betrekking tot het Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI), wat wordt beschouwd als een fundamenteel onderdeel van 
het door de Commissie-Juncker voorgestelde Investeringsplan. Op deze Raad heeft 
de Commissie de verslagen over het economisch beleid van de lidstaten voorgesteld, 
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opgesteld in het kader van het Europees Semester. De verslagen bevatten “diep-
gaande evaluaties” van de 16 lidstaten die volgens de Commissie “macro-economi-
sche onevenwichtigheden” vertonen: België, Bulgarije, Kroatië, Finland, Frankrijk, 
Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Roemenië, Slovenië, 
Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. In Griekenland en Cyprus wordt reeds 
een verzwaarde procedure toegepast in het kader van hun economisch aanpassings-
programma. Deze verslagen werden samen met de door de Europese Commissie 
op 5 mei 2015 voorgestelde landenspecifieke aanbevelingen op 12 mei 2015 en de 
landenspecifieke aanbevelingen voor alle lidstaten samen op 19 juni geanalyseerd en 
het Europees Semester wordt in juli afgesloten wanneer deze aanbevelingen defini-
tief worden goedgekeurd door de ECOFIN-raad.

In de jaarlijkse groeianalyse heeft de Europese Raad van maart 2015 overeenstem-
ming bereikt over de drie door de Europese Commissie voorgestelde pijlers (inves-
tering, structurele hervormingen en groeivriendelijke begrotingsconsolidatie). De 
lidstaten worden verzocht deze prioriteiten mee te nemen in hun volgende nationale 
hervormingsplannen en stabiliteits- of convergentieplannen. De Raad verzoekt de 
medewetgevers (Europees Parlement en Raad) om overeenstemming te bereiken 
over de wetgevingshandeling tot oprichting van het EFSI zodat het vanaf midden 
2015 volledig operationeel is. Tot slot wordt in dit deel van de conclusies van de 
Europese Raad met de naam “Europees Semester Groei/Werkgelegenheid” gede-
batteerd over de stand van de onderhandelingen met de lidstaten met betrekking 
tot het Trans-Atlantische Partnerschap voor Handel en Investeringen (TPHI, beter 
bekend onder het Engelse acroniem TTIP). De onderhandelaars worden verzocht 
te onderhandelen om “vóór het einde van het jaar tot een ambitieus en globaal akkoord 
te komen dat voordelig is voor beide partijen”.

Referenties:
Resultaten van de zitting van de Raad, 3374ste zitting van de Raad Werkgelegen-
heid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, 9 maart 2015.
Jaarlijkse groeianalyse en gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid voor 2015: 
politieke sturing inzake werkgelegenheids- en sociaal beleid, Doc. 6147/15:
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=NL&f=ST%206147%202015%20INIT.
Resultaten van de zitting van de Raad, 3375ste zitting van de Raad Werkgelegen-
heid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, 10 maart 2015:
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/ecofin/2015/03/Outco-
me-of-the-Council-meeting_Ecofin_EN_pdf/.
Conclusies van de Europese Raad, 19 en 20 maart 2015:
http://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/european-council/2015/03/euro-
pean-council-conclusions-march-2015-en_pdf/.
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1.3. DOORVOERING VAN HET TWO PACK EN HET SIX PACK
In februari 2015 publiceerde de Europese Commissie een economisch pakket met 
maatregelen die door bepaalde lidstaten kunnen worden getroffen uit hoofde van 
de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden (PMO) van het Sta-
biliteits- en Groeipact (SGP), doorgevoerd door het Six Pack. De ministers van 
Financiën van de eurozone hebben de nationale begrotingsplannen geanalyseerd 
in overeenstemming met de procedures van het Two Pack en meer bepaald veror-
dening 473/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betref-
fende gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van ont-
werpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de correctie van buitensporige 
tekorten van de lidstaten van de eurozone.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, en artikel 17, lid 2, van verordening (EU) nr. 
473/2013, had Frankrijk de Commissie en de Raad op 1 oktober 2013 een econo-
misch partnerschapsprogramma voorgelegd. In zijn op 10 december goedgekeur-
de advies oordeelde de Raad dat het “economische partnerschapsprogramma” van 
Frankrijk een reeks structurele budgettaire hervormingen bevatte die gedeeltelijk 
toereikend waren om een effectieve en duurzame correctie van het buitensporige 
tekort te ondersteunen. Op de ECOFIN-raad van 10 maart 2015 werd besloten 
om Frankrijk twee jaar extra te geven om het begrotingstekort vóór 2017 onder de 
norm van 3% van het bbp te krijgen. De Raad achtte de verlenging van de termijn 
gerechtvaardigd “vanwege de budgettaire inspanningen die Frankrijk sedert 2013 heeft 
geleverd en vanwege de huidige zwakke economische situatie en andere factoren”. Hij 
riep Frankrijk op “volledig uitvoering te geven aan de voor 2015 afgesproken maatrege-
len en verzocht om een extra begrotingsinspanning te leveren vóór eind april”. De raad 
heeft een tekort van 4% van het bbp in 2015, van 3,4% in 2016 en van 2,8% in 
2017 tot doel gesteld, wat moet samengaan met een verbetering van het structurele 
begrotingssaldo van 0,5% van het bbp in 2015, van 0,8% in 2016 en van 0,9% in 
2017. Om dit doel te verwezenlijken benadrukt de raad dat er “extra maatregelen 
nodig zijn ten belope van 0,2% van het bbp in 2015, van 1,2% in 2016 en van 1,3% 
in 2017”. Het is duidelijk dat dit geen cadeau is.

Wat betreft Griekenland is het tweede deel van het Two Pack van toepassing, name-
lijk verordening 472/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 
betreffende de versterking van het economische en budgettaire toezicht op lidstaten 
in de eurozone die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden 
ten aanzien van hun financiële stabiliteit. Deze verordening bepaalt de verschillende 
voorwaarden en procedures met betrekking tot het programma voor financiële bij-
stand aan de lidstaten van de eurozone. Met betrekking tot de Griekse kwestie slaagt 
de Eurogroep er maar niet in het eens te worden over de Griekse voorstellen. Dit 
verhindert het vrijmaken van de middelen, wat dan weer een voorwaarde is om de 
nieuwe hervormingen van de Griekse regering goed te keuren. De 7,2 miljard EUR 
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die nog moet worden uitgekeerd aan Griekenland in het kader van het bestaande 
programma, bestaat uit een bedrag van 3,6 miljard EUR van het IMF, 1,8 mil-
jard EUR van de winst die de Europese Centrale Bank (ECB) heeft gemaakt op de 
Griekse staatsobligaties – gekocht in het kader van het Security Market Programme 
(SMP) – en die werd gestort op een rekening die wordt beheerd door het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM) en de resterende 1,8 miljard stemt overeen met de 
laatste schijf van het programma van de Europese faciliteit voor financiële stabiliteit 
(EFFS, EFSF volgens het Engelse acroniem).

Naar aanleiding van een akkoord dat werd goedgekeurd op de buitengewone zitting 
van de Eurogroep op 20 februari 2015, hebben de ministers van Financiën van de 
eurozone ermee ingestemd om het programma dat afliep op 28 februari 2015 met 
vier maanden te verlengen. Op basis hiervan werd de uitbreiding van de financiële 
steun van de EFSF tot 30 juni 2015 goedgekeurd. Op 24 februari 2015 had de ECB 
de voorzitter van de Eurogroep laten weten dat ze van mening was dat de voorwaar-
den van het Memorandum of Understanding en van het Memorandum of Econo-
mic and Financial Policies (MEFP) nog steeds van kracht waren. Dit is nu precies 
het twistpunt met de nieuw verkozen Griekse regering, die nieuwe “hervormingen” 
wil voorstellen waarmee ze zich losmaakt van het bezuinigingsbeleid van het vorige 
programma. De “instellingen”, vroeger bekend als de Trojka, en de “partners” van 
Griekenland, namelijk de 18 ministers van Financiën van de eurozone, wensen de 
voorwaardelijkheid van het verlengde programma voort te zetten en dringen aan 
op een bezuiniging op de pensioenen, een versnelling van het privatiseringsplan, 
een verhoging van de btw en een verdere liberalisering van de arbeidsmarkt. De 
Griekse regering stelt hervormingen voor om de naleving van de belastingwetgeving 
te verbeteren en de belastingontduiking te bestrijden. Voorts wordt als rode draad 
vastgesteld geen toegevingen te doen inzake het programma waarmee de regering 
werd verkozen en dat bestaat in het bestrijden van de “humanitaire crisis”, wat het 
behoud van de sociale bescherming en de weigering van een verdere korting van de 
pensioenen en lonen inhoudt.

Referenties:
Aanbeveling van de Raad om een einde te maken aan het buitensporige overheids-
tekort in Frankrijk, maart 2015:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6704-2015-INIT/nl/pdf.
EFSF Board of Directors extends MFFA for Greece until 30 June 2015, 27 februari 2015:
http://www.efsf.europa.eu/mediacentre/news/2015/efsf-board-of-directors-ex-
tends-mffa-for-greece-until-30-june-2015.htm.
Letter president ECB, 24 februari, 2015:
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/20150224_letter-to-dijsselbloemen.pdf.
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1.4. PENSIOENEN: HET ITALIAANSE CONSTITUTIONELE HOF OORDEELT DAT DE HERVOR- 
 MING VAN DE REGERING-MONTI DEELS TEGEN DE GRONDWET IS

Wat betreft de pensioenen, moet worden vermeld dat het Italiaanse Constitutionele 
Hof heeft geoordeeld dat een deel van de pensioenhervorming van de regering van 
Mario Monti in 2011 ongrondwettelijk is. Deze hervorming stelde voor het bedrag 
van de pensioenen te berekenen op basis van de ontvangen lonen gedurende de 
volledige loopbaan en niet meer op de laatste jaren activiteit. De hervorming had 
eveneens de koppeling van de pensioenen van meer dan 1.400 EUR per maand aan 
de inflatie geschrapt. Deze losmaking van de indexkoppeling voor de jaren 2012 en 
2013 leverde voor de Italiaanse overheidsfinanciën volgens de schattingen van de 
regering een bezuiniging van 5 miljard EUR op. Het Italiaanse Hof oordeelt dat het 
schrappen van de koppeling van pensioenen van meer dan 1.400 EUR per maand 
aan de inflatie-index voor de jaren 2012 en 2013 tegen de grondwet is.

Referentie:
Sentenza N. 70 Anno 2015 Giudizio Di Legittimità Costituzionale In Via Inciden-
tale, 30 april 2015:
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&numero=70.

1.5. BELANGEN VAN HET HANDELSBELEID VOOR DE OVERHEIDSDIENSTEN
De onenigheid omtrent het handelsbeleid van de Europese Unie blijkt duidelijk 
uit de afwijzing van het Trans-Atlantische Partnerschap (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership, TTIP), maar heeft ook te maken met andere vrijhandels-
overeenkomsten. Wat betreft het TTIP bestaat er heel wat discussie over een even-
tueel scheidsgerecht om de geschillen te beslechten tussen een investeerder en een 
staat (Investor-State Dispute Settlement, ISDS). Meer dan tweehonderd organisaties, 
waaronder Greenpeace, het Internationaal Vakverbond, de Sierra Club, les Amis 
de la terre en Attac, hadden opgeroepen tot de uitsluiting van de ISDS, omwille 
van de mogelijkheid die de grote multinationals hierdoor zouden krijgen om het 
overheidsbeleid aan te vechten, enkel op basis van criteria die verband houden met 
de handelsverdragen.

Op de ECOFIN-raad van 10 maart 2015 werd het onderhandelingsmandaat voor 
een overeenkomst inzake de handel in diensten openbaar gemaakt, namelijk de 
Trade in Services Agreement (TISA). Deze beslissing “weerspiegelt het steeds grotere 
algemene belang van deze plurilaterale overeenkomst, waarover momenteel wordt onder-
handeld door 24 leden van de WHO die 70% vertegenwoordigen van de wereldhandel 
in diensten”. Volgens de officiële voorstelling betreft de TISA slechts 24 landen aan-
gezien de EU wordt beschouwd als één enkele entiteit. In feite betreft de TISA 51 
landen (in tegenstelling tot 29 voor het TTIP, de 28 EU-lidstaten plus de Verenigde 
Staten van Amerika, VSA). Het idee van de TISA werd geopperd door de Verenigde 
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Staten en Australië na afloop van de Doha-cyclus in het kader van de Wereldhan-
delsorganisatie (WHO). Vervolgens begonnen de onderhandelingen tussen de leden 
van de WHO die er voorstander van waren maar dan buiten de WHO. De TISA 
betreft met name de overheidsdiensten, gezondheidsdiensten en financiële diensten. 
Voor de diensten die deels of geheel kunnen worden geprivatiseerd na inwerkingtre-
ding van de TISA, worden de particuliere belangen beschermd door een bepaling 
met het zogenaamde pal-effect. Uit hoofde hiervan is het een staat die heeft beslo-
ten om een dienst te privatiseren, verboden om op deze beslissing terug te komen. 
In de Belgische parlementen wordt hevig gediscussieerd over deze handelsovereen-
komsten. In april 2015 organiseerde het Waalse Parlement een hoorzitting over de 
TISA. Wat betreft het TTIP keurden de Waalse parlementsleden in de Commissie 
voor Algemene Zaken en Internationale Relaties op 20 april 2015 een besluit goed 
tot opschorting van de onderhandelingen. Op 12 mei 2015 werd er in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers een hoorzitting over de TTIP georganiseerd. Voor de 
verschillende parlementen is het van doorslaggevend belang dat ze op de hoogte zijn 
van de status van deze overeenkomsten. Bij gemengde overeenkomsten moet het 
resultaat van de onderhandelingen worden bekrachtigd. Zo niet, moet enkel het 
Europees Parlement het resultaat van de onderhandelingen al dan niet goedkeuren 
zonder er de inhoud van te kunnen wijzigen.

In de VSA is het handelsbeleid een parlementair prerogatief van het Congres. In 
de praktijk geven de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers de presi-
dent een “Mandaat tot bevordering van het handelsverkeer” (de vroegere “Fast Track 
Authority”). De wetgevers aanvaarden bijgevolg om het handelsverdrag niet te her-
schrijven voordat ze het bekrachtigen. De Amerikaanse Senaat stemde er op 14 
mei reeds mee in. In het geval van een tweepartijenstemming in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, is de opdracht van de Amerikaanse wetgevers dezelfde als 
die van de Europese volksvertegenwoordigers, namelijk het al dan niet goedkeuren 
van de definitieve inhoud van de onderhandelingen zonder mogelijkheid om deze 
te wijzigen. In de Verenigde Staten geeft dit mandaat aanleiding tot het aangaan van 
verscheidene eersterangs overeenkomsten, waaronder het Trans-Pascifische Partner-
schap (TPP volgens het Engelse acroniem), een overeenkomst tussen de VSA en elf 
landen van de regio Azië-Stille Oceaan (Australië, Brunei, Canada, Chili, Japan, 
Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Peru, Singapore, Vietnam). President Obama 
neemt het geostrategische belang van deze overeenkomst op zich in zijn verklaring 
dat “De sterkst groeiende markten zich in Azië bevinden. Als we niet bijdragen tot het 
opstellen van regels zodat onze bedrijven en arbeiders competitief kunnen zijn op deze 
markten, zal China regels voorschrijven die de Chinese bedrijven en arbeiders bevoor-
delen”. Het “Mandaat tot bevordering van het handelsverkeer” zou president Obama 
tevens in de gelegenheid stellen om de onderhandelingen van de TISA maar ook 
van de TTIP tot een goed einde te brengen, vaak voorgesteld als een “economische 
NAVO” die China isoleert, de andere grootmacht die samen met Brazilië, India en 
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Zuid-Afrika en Rusland in het kader van de BRICS (Brazilië, Rusland, India, China 
en Zuid-Afrika) een potentiële bedreiging voor de westerse suprematie vormt en de 
oprichting bevestigt van een gemeenschappelijke ontwikkelingsbank en deviezenre-
serve door de BRICS-landen om zich los te maken van het Internationaal Monetair 
Fonds (IMF) en de Wereldbank (WB).

Referenties:
Trade in services agreement: negotiating mandate made public, 10 maart 2015:
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/03/150310-trade-ser-
vices-agreement-negotiating-mandate-made-public/.
Ontwerprichtsnoeren voor de onderhandelingen over een plurilaterale overeen-
komst inzake de handel in diensten, 10 maart 2015:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6891-2013-ADD-1-DCL-1/
nl/pdf.
Voorlopig verslag Openbare zitting van de commissie. Hoorzitting over de Over-
eenkomst betreffende de Handel in Diensten (OHD) Adviescomité voor Europese 
aangelegenheden, donderdag 23 april 2015:
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2014_2015/CRAC/crac124.pdf.
Besluit betreffende het project Trans-Atlantisch Partnerschap voor Handel en Inves-
tering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten:
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2014_2015/RES/150_1.pdf.
Obama espère “des progrès importants” dans l’accord de libre-échange USA/UE, La 
Libre, 17 april 2015:
http://www.lalibre.be/actu/international/obama-espere-des-progres-importants-
dans-l-accord-de-libre-echange-usaue-5531337f35704bb01bcefcdf.

2. DE HERZIENING VAN DE VERDRAGEN

2.1. DE HERONDERHANDELING VAN DE VERDRAGEN VOLGENS DAVID CAMERON
Na de klinkende overwinning van uittredend premier David Cameron bij de Britse 
parlementsverkiezingen op 7 mei 2015, waarbij de conservatieve partij met 331 
zetels de absolute meerderheid haalde, komt de heronderhandeling van de Euro-
pese verdragen opnieuw aan bod. Zijn bedoeling is de “voorwaarden van het Britse 
EU-lidmaatschap” te heronderhandelen en hierover een referendum te organiseren. 
Hiertoe is de Britse overheid voornemens de Europese Unie te hervormen in het 
voordeel van de Britten. De regering-Cameron is van plan voorrang te geven aan 
de hervorming van de verdragen teneinde de wetgeving inzake het vrije verkeer van 
personen te herzien en verdere afwijkingen te verkrijgen, bijvoorbeeld op het gebied 
van het cohesiebeleid. Zo zou de regering het referendum vóór 2017 of zelfs vroe-
ger kunnen houden. Verscheidene Europese hoogwaardigheidsbekleders hebben 
reeds aangegeven tegen een herziening van de verdragen te zijn en hun naleving 
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van het principe van het vrije verkeer van personen bevestigd. De Britse minister 
van Financiën George Osborne staat samen met de secretaris van het Foreign Office 
Philip Hammond in voor de onderhandelingen met de EU. Zijn Duitse ambtge-
noot Wolfgang Schauble heeft hem laten weten dat een dergelijke herziening werd 
gesteund door de Duitse regering maar dat het realiteitsprincipe inhoudt dat een 
dergelijke herziening niet over één nacht ijs mag gaan. Het betreft een ingewikkelde 
situatie aangezien het Verenigd Koninkrijk reeds talrijke afwijkingen heeft (gemeen-
schappelijke munteenheid, Schengen, “opt out”-mogelijkheden van het migratie- 
en asielbeleid en onlangs ook de Bankunie). De situatie wordt nog complexer nu 
het resultaat van de parlementsverkiezingen de verdeeldheid van het Verenigd Ko-
ninkrijk aan het licht heeft gebracht. De Schotse nationalistische partij, de Scottish 
National Party (SNP), treedt tevoorschijn als onbetwiste macht door 58 van de 59 
Schotse zetels van de zetels van Schotland in het Parlement van Westminster te ha-
len, wat eerder gunstig is voor het behoud van Schotland in de EU.

In het kielzog van het verslag dat in februari 2015 werd voorgesteld door de Voor-
zitter van de Commissie, volgen de voorbereidingen op het niveau van de “sherpa’s” 
elkaar op om een verslag af te werken met het oog op de Europese Raad van juni 
2015. Volgens het in de pers verspreide bericht betreffen de ideeën waaraan mo-
menteel wordt gewerkt, hoofdzakelijk de economische en monetaire unie en blijkt 
duidelijk dat het idee van een herziening van de verdragen niet langer de voorrang 
krijgt, althans op korte termijn.

Referentie:
Europe refuses to be rushed on UK demands for treaty change, Financial Times,  
12 mei 2015:
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d0cfd26e-f8bc-11e4-8e16-00144feab7de.html 
#axzz3aseCiag5.

3. INTERPRETATIE VAN DE SOCIALE WETGEVING VAN DE EU

3.1. GEDETACHEERDE WERKNEMERS: HET HOF VAN JUSTITIE SPREEKT ZICH UIT OVER DE  
 SAMENSTELLING VAN HET MINIMUMLOON

In een uitspraak van 12 februari geeft het Hof van Justitie van de Europese Unie 
(HvJEU) zijn uitlegging van artikel 3.1 van richtlijn 96/71 betreffende de detache-
ring van werknemers in het kader van een dienstverlening. De richtlijn bepaalt dat 
de voor de gedetacheerde werknemers gegarandeerde arbeids- en tewerkstellings-
voorwaarden worden vastgesteld in de voorschriften van de ontvangende lidstaat en/
of, in de bouwsector, in de algemeen toepasselijke collectieve arbeidsovereenkom-
sten. In het geschil klaagden 186 Poolse gedetacheerde werknemers hun werkgever 
aan, die hun de minimumvergoeding, zoals voorzien in de in hun sector toepasse-
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lijke Finse collectieve arbeidsovereenkomsten, niet had toegekend. De Finse wet 
inzake detachering van werknemers stelt vast dat het minimumloon een vergoeding 
is die wordt bepaald op basis van een algemeen toepasselijke collectieve arbeidsover-
eenkomst. Het Hof wijst erop dat de richtlijn uitdrukkelijk verwijst naar de wetge-
ving of de nationale praktijk van de ontvangende lidstaat om het minimumloon te 
bepalen, op voorwaarde dat dit het vrije verkeer van diensten tussen de lidstaten niet 
belemmert. Het Hof besluit dat de berekeningswijze van het loon en de hiertoe ge-
hanteerde criteria eveneens tot de bevoegdheid van de ontvangende lidstaat moeten 
behoren.

Referentie:
Zaak C-396/13, Sähköalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spółka Akcyjna, 12 
februari 2015:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d-
d148a50b0c32e49538656eff5a1e9f833.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPb3n0?text 
=&docid=162247&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ= 
first&part=1&cid=55166.

3.2. UITLEGGING VAN DE VERSOEPELING VAN HET STABILITEITS- EN GROEIPACT: OPMER- 
 KINGEN VAN DE JURIDISCHE DIENST VAN DE RAAD

In 2013 had de Commissie het pakket “sociale investeringen” goedgekeurd, dat de 
lidstaten verzocht hun socialebeschermingsstelsels te “moderniseren” om sterker en 
met meer solidariteit en concurrentievermogen uit de crisis te komen. Een verslag 
dat op verzoek van de Europese Commissie werd opgesteld door de “onafhankelijke 
deskundigen van het Europees netwerk inzake sociaal beleid” en werd gepubliceerd 
op 24 april 2015, toont aan dat de lidstaten vorderingen hebben gemaakt in de 
doorvoering van de hervormingen om de socialebeschermingsstelsels te modernise-
ren, maar dat er op EU-niveau nog een lange weg moet worden afgelegd. Marianne 
Thyssen, Europees Commissaris voor werk, sociale zaken, vaardigheden en arbeids-
mobiliteit, zegt het volgende over het verslag: “Uit het verslag blijkt dat verschei-
dene lidstaten zijn begonnen met de modernisering van hun socialebeschermingsstelsels 
en meer investeren op sociaal gebied. Ze voorzien meer steun voor kinderen, nemen de 
belemmeringen weg waarmee ouders te maken hebben in hun beroepsleven, en erkennen 
het belang van gepaste hulp voor personen die zijn uitgesloten van de arbeidsmarkt. Deze 
hervormingen bieden duidelijke voordelen wat betreft de ontwikkeling van de vaardig-
heden, een hogere arbeidsparticipatie, meer concurrentievermogen en een sterkere econo-
mische groei.”

Dit verslag werd gepubliceerd na verspreiding in de economische en financiële pers 
van een document van de juridische dienst van de Raad met “juridische opmerkin-
gen” met betrekking tot de mededeling van de Commissie over het gebruik van de 



490

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2015

“versoepeling” van de voorschriften van het stabiliteits- en groeipact. Het werd op-
gesteld op verzoek van het Europees Financieel Comité (European Financial Com-
mittee, EFC volgens het Engelse acroniem), een van de voorbereidende instanties 
van de werkzaamheden van de ECOFIN-raad, waaraan vertegenwoordigers van de 
Europese Commissie en de ECB deelnemen. Het advies van de juridische dienst 
stelt de wettelijkheid van de interpretatieve mededeling van de Commissie van de 
voorschriften van het stabiliteits- en groeipact ter discussie. De tekst betwist met 
name dat er rekening wordt gehouden met de bijdragen van de lidstaten tot het 
toekomstige Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en het begrip 
“grote structurele hervormingen” in vergelijking met de Gedragscode van het jaar 
2012, opgesteld door het EFC als opvolger van die van het jaar 2009. Deze Gedrags-
code werd opgesteld door het EFC.

Woord voor woord in overeenstemming met de Gedragscode van 2009 geeft de 
tekst die werd opgesteld na de hervorming van het op het Six Pack gebaseerde sta-
biliteitspact voorbeelden van “grote structurele hervormingen”. Het betreft hervor-
mingen met rechtstreekse gevolgen die het groeipotentieel kunnen verhogen, bij-
voorbeeld op het gebied van de volksgezondheid, pensioenen en de arbeidsmarkt. 
Volgens de “juridische opmerkingen” van de Raad, mogen “overheidsinvesteringen” 
niet worden aangemerkt als “grote structurele hervormingen”. Volgens de Gedrags-
code moeten deze worden goedgekeurd door de nationale overheden aan de hand 
van dwingende (wettelijke) bepalingen om de flexibiliteitsclausule van het stabili-
teitspact zoals uitgelegd door de Gedragscode te kunnen toepassen.

Voor de landen die niet onderhevig zijn aan een “programma voor financiële bij-
stand”, gelden enkel de “grote structurele hervormingen” volgens deze juridische 
nota. De moeilijkheden van de nieuwe Griekse regering, die democratisch werd 
verkozen krachtens de wettige principes van de Griekse grondwet en op basis van 
een algemeen bekend project, maar zowel door de “instituties” als door zijn “Euro-
pese partners” wordt aangemaand om de “structurele hervormingen” van het laatste 
“programma” van de Trojka en van de vorige regering over te nemen, vallen beter te 
begrijpen. De verschillende opeenvolgende programma’s omvatten de reeds doorge-
voerde “structurele hervormingen” en hebben het land gedwongen tot ongekende 
bezuinigingsmaatregelen, zowel wat betreft de duur (vijf jaar) als wat betreft het 
gebrek aan resultaten (de economie ging tussen 2008 en 2013 met 23% achteruit, 
de lonen zijn met 30% gedaald, zes op de tien Griekse jongeren zijn werkloos en de 
pensioenen daalden tussen 2009 en 2013 met 30%).

Referenties:
Social Investment Synthesis Report, Denis Bouget, Hugh Frazer, Eric Marlier, Se-
bastiano Sabato en Bart Vanhercke, april 2015:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13805&langId=en.
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Specification on the implementation of the stability and growth pact and Guidelines on 
the format and content of Stability and Convergence Programmes, 3 september 2012:
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_
of_conduct_en.pdf.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the European Central Bank, the Economic and Social Committee, the Commit-
tee of the Regions and the European Investment Bank making the best use of the 
flexibility within the existing rules of the Stability and Growth Pact, Legal remarks, 
Doc.7739/15, 7 april 2015:
http://blogs.ft.com/brusselsblog/files/2015/05/CouncilLegal-SGP.pdf.

4. DE STEM VAN DE INTERNATIONALE ORGANISATIES

4.1. HET INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS STELT DE VERTRAGING VAN DE GROEI VAST
Het IMF stelt dan weer de structurele vertraging van de “potentiële groei” vast: “Naar 
aanleiding van de crisis is de potentiële groei zowel in de geavanceerde landen als in de 
opkomende economieën achteruitgegaan”, aldus het IMF. In de geavanceerde landen 
daalde de groei van 2008 tot 2014 tot gemiddeld 1,3%, na 2,25% van 2001 tot 
2007, door de vertraging van de groei van het kapitaal en demografische factoren die 
losstaan van de crisis. In de opkomende economieën is de “potentiële groei” van 2008 
tot 2014 met 2 punten achteruitgegaan tot 6,5% door de “vertraging van de groei van 
de productiviteit” in verband met het technologische ontwikkelingsniveau.

In de recentste mondiale economische vooruitzichten, gepubliceerd in april 2015, 
heeft het IMF haar mondiale groeivooruitzichten voor dit jaar van 3,5% bevestigd, 
na 3,4% in 2014 en vóór een lichte versnelling tot 3,8% voor volgend jaar. Hoewel 
ze haar groeiverwachtingen voor het bbp in de eurozone lichtjes heeft verhoogd met 
0,3% in vergelijking met de verwachtingen van januari tot 1,5% voor 2015 en met 
0,2% tot 1,6% volgend jaar, bleven die voor de ontwikkelde landen ongewijzigd 
op 2,4%, zowel voor dit als voor volgend jaar. In de opkomende landen zou er zelfs 
sprake zijn van een vertraging van 4,6% in 2014 tot 4,3% dit jaar, om vervolgens 
opnieuw toe te nemen tot 4,7% in 2016.

Referentie:
IMF, World Economic Outlook (WEO), Uneven Growth: Short- and Long-Term 
Factors, april 2015:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/text.pdf.
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4.2. VOOR DE RAAD VAN EUROPA TREFFEN DE BEZUINIGINGSMAATREGELEN NOG STEEDS  
 VOORAL DE KWETSBARE GROEPEN

De jaarlijkse zitting van het Comité van Ministers van de Raad van Europa werd on-
der Belgisch voorzitterschap op 19 mei georganiseerd in Brussel. Bij deze gelegenheid 
werd het jaarlijkse verslag over de toestand van de democratie, de mensenrechten en 
de rechtsstaat in Europa voorgesteld. Hierin worden grote ongelijkheden tussen de 
lidstaten vastgesteld wat betreft de sociale rechten en wordt het volgende gesteld: 
“geen van hen kan het zich veroorloven zijn inspanningen te laten verslappen, te 
meer omdat de bezuinigingsmaatregelen nog steeds vooral de kwetsbare groepen 
treffen”. Niet alle lidstaten van de Raad van Europa hebben de herziene tekst van het 
Europees sociaal handvest van 1996 bekrachtigd: slechts 33 van de 47, waaronder 
België, en 15 staten hebben de procedure voor collectieve klachten aanvaard.

Na het vonnis van het Hof van Justitie van de Europese Unie tot nietigverklaring 
van het toetredingsprotocol van de Europese Unie tot de Europese Conventie van de 
Mensenrechten, oordeelt het verslag dat de door het Handvest gewaarborgde grond-
rechten volledig moeten worden geëerbiedigd door de beslissingen of de wetgeving 
van de verdragsluitende staten die direct of indirect voortvloeien uit wijzigingen in 
het Unierecht. Hiertoe moet de samenwerking tussen de bevoegde instanties van de 
Raad van Europa en de Europese Unie worden verbeterd om de harmonisatie van 
de twee wetgevingsstelsels te bevorderen. Na de overwinning van de Britse premier 
David Cameron op 7 mei 2015, neemt de onzekerheid toe omtrent een eventuele 
Brexit (uittreding uit de EU), maar ook omtrent de mechanismen van het Europa 
van de Mensenrechten. De nieuwe conservatieve regering is voorstander van het 
behoud van het Verenigd Koninkrijk in de EU en het is geweten dat deze regering 
voornemens is een referendum te organiseren op basis van een onderhandeling om 
de EU te hervormen in het voordeel van de Britse belangen. Wat betreft het Europa 
van de Mensenrechten is het hun bedoeling de “Human Rights Act” van 1998 (in 
werking getreden in 2000) te vervangen door een “British Bill of Rights”.

Referentie:
Toestand van de democratie, de mensenrechten en de Rechtsstaat. De democrati-
sche veiligheid, een gedeelde veiligheid, verslag opgesteld door de Secretaris-generaal 
van de Raad van Europa, 19 mei 2015:
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.Cmd-
BlobGet&InstranetImage=2742676&SecMode=1&DocId=2263596&Usage=2.

(Vertaling)




