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EUROPEES DIGEST – 
INTERNATIONAAL DIGEST

DOOR CECILE BARBIER
Observatoire social européen (OSE), Brussel

Ondanks de verergering van de Griekse crisis, hebben de voorzitters van de instel-
lingen van de Europese Unie een verslag gepubliceerd dat de Economische en Mo-
netaire Unie (EMU) moet voltooien. Het zal niemand verrassen dat het verslag, dat 
voor het eerst werd uitgewisseld tijdens de Europese Raad van juni 2015, verder 
zoekt naar een oplossing voor de crisis die sinds februari 2015 door het leven gaat 
als een “crisis van het concurrentievermogen”. De mechanismen van het Europees 
semester moeten dus worden uitgediept om het concurrentievermogen van de EU 
te versterken.
Luxemburg neemt van 1 juli 2015 tot 30 december 2015 het zesmaandelijkse voor-
zitterschap van de Raad van de Europese Unie op. Dit voorzitterschap is het derde 
van het voorzitterstrio dat samengesteld is uit Italië (1 juli 2014 - 30 december 
2014), Letland (1 januari 2015 - 30 juni 2015) en Luxemburg. Het Luxemburgse 
voorzitterschap wil de werkzaamheden om het kader van het “bestuur van de EU” 
een “sociale dimensie” te geven, hervatten.
Op het niveau van de internationale organisaties blijft de situatie in Griekenland 
de voornaamste bron van zorgen. De onzekerheid over de betrokkenheid van het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) in het derde plan voor financiële hulp aan 
Griekenland is niet de minst onbekende.

1. HET INSTITUTIONELE DEBAT

1.1. DE VOLGENDE ETAPPES VAN DE EMU VOORBEREIDEN
Op 22 juni 2015 hebben de vijf voorzitters van de instellingen van de EU ‒ de 
voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, met de voorzitter van 
de top van de eurozone, Donald Tusk, de voorzitter van de eurogroep, Jeroen Dijs-
selbloem, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, en de voor-
zitter van het Europees Parlement, Martin Schulz ‒ een verslag onthuld, getiteld 
“De voltooiing van Europa’s Economische en Monetaire Unie”. In het verslag staan 
voorstellen om de EMU vanaf 1 juli 2015 te versterken. In 2025 zou ze dan afge-
werkt/gestabiliseerd moeten zijn. Het verslag voorziet drie etappes. De eerste (juli 
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2015 - juni 2017) is bedoeld om, in het kader van de bestaande verdragen, het con-
currentievermogen te verbeteren, tot een structurele convergentie tussen de landen 
van de eurozone te komen, de budgettaire verantwoordelijkheid te verbeteren, een 
financiële unie te bereiken en de democratische controle te verbeteren. In de tweede 
fase worden er gezamenlijke, op wettelijke basissen vastgelegde, convergentiecrite-
ria ingevoerd. Ze voorziet ook de totstandbrenging van een openbare schatkist van 
de eurozone. Door al deze maatregelen zou de EMU ten laatste in 2025 voltooid 
moeten zijn (derde etappe). De Europese Commissie zal in het voorjaar van 2017 
een witboek voorstellen om een overgang tussen de eerste twee etappes mogelijk te 
maken. Voor 2017 hoeven we geen concrete resultaten te verwachten, want dan zijn 
er wetgevende verkiezingen in Duitsland en presidentsverkiezingen in Frankrijk. De 
Europese Raad van 25 en 26 juni 2015 heeft akte genomen van dit verslag. Er werd 
ook overeengekomen dat de kwestie van de projecten van de Britse premier David 
Cameron over een referendum omtrent lidmaatschap van de Unie, opnieuw zou 
worden onderzocht.

Referentie:
De voltooiing van Europa’s Economische en Monetaire Unie, Verslagen van de vijf voor-
zitters, Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, Mario Draghi, 
voorzitter van de ECB, Donald Tusk, voorzitter du Europese Raad, Jeroen Dijssel-
bloem, voorzitter van de eurogroep en Martin Schulz, voorzitter van het Parlement, 
22 juni 2015:
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-re-
port_nl.pdf.

2. ECONOMISCH EN SOCIAAL BESTUUR

2.1. DE EUROPESE COMMISSIE LANCEERT EEN DIENST TER ONDERSTEUNING VAN DE  
 STRUCTURELE HERVORMINGEN

Op 17 juni 2015 heeft de Europese Commissie beslist een nieuwe dienst ter on-
dersteuning van de structurele hervorming in het leven te roepen, in het Engels 
‘the Structural Reform Support Service’. Deze dienst, die werd opgericht binnen 
het secretariaat-generaal van de Europese Commissie, staat in voor de leiding en 
coördinatie van de steun die een bepaalde lidstaat geniet, in samenwerking met an-
dere diensten van de Commissie, andere lidstaten en/of internationale organisaties. 
Hij is sinds 1 juli 2015 operationeel en doet een beroep op en maakt gebruik van 
de deskundigheid, de ervaring en de praktische knowhow die de ‘task force’ voor 
Griekenland (TFGR) en de steungroep voor Cyprus mettertijd heeft opgedaan. De 
coördinatie van de werken van de nieuwe dienst is de bevoegdheid van Commissaris 
Dombroskis, vicevoorzitter voor de euro en de sociale dialoog. De nieuwe dienst 
moet zijn inspanningen richten op de ondersteuning en tenuitvoerlegging van “ad-
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ministratieve en structurele hervormingen die bevorderlijk zijn voor de groei, in het 
bijzonder in de context van de processen van economisch bestuur, met name door 
hulp die gericht is op een efficiënt gebruik van de Europese structuurfondsen”.

Referenties:
Statement 15/5218:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5218_fr.htm?locale=EN.
PV van de tweeduizend honderdeenendertigste vergadering van de Europese Com-
missie, PV(2015) 2131 definitief, Brussel, pp. 14-18, 1 juli 2015:
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10061/2015/EN/10061-2015-
2131-EN-F1-1.PDF.

2.2. AFSLUITING VAN HET EUROPEES SEMESTER 2015

Op 18 en 19 juni 2015 heeft de Epscoraad een debat gehouden over de aanbe-
velingen per land van het Europees semester. De Raad heeft een akkoord bereikt 
over de vier richtingen die het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten zou moeten 
volgen, namelijk de vraag naar werk vergroten, de bekwaamheden en kennis van het 
werkaanbod verbeteren, de werking van de arbeidsmarkten verbeteren en de maat-
schappelijke integratie ontwikkelen. Tegelijk moet de armoede worden bestreden 
en moeten gelijke kansen worden bevorderd. Bovendien hebben ze conclusies over 
het schema “Jongerengarantie” goedgekeurd. Ten slotte hebben ze nota genomen 
van de vooruitgang die is geboekt in het kader van de richtlijn betreffende quota 
voor vrouwen in raden van bestuur en in het kader van de richtlijn over gelijke 
behandeling inzake werkgelegenheid. In zijn “gezondheidsopleiding” heeft de Raad 
twee ontwerpverordeningen goedgekeurd, bedoeld om de medische apparatuur te 
moderniseren.

Na de goedkeuring door de Europese Raad van 26 juni 2015 hebben de ministers 
van financiën van de EU de procedures van het Europees semester 2015 officieel af-
gesloten tijdens de Ecofinraad van 14 juli 2015. Er werden aanbevelingen gestuurd 
naar 26 van de 28 lidstaten van de Europese Unie. De twee landen waarvan de 
economieën nog steeds onder toezicht staan in het kader van de programma’s voor 
economische aanpassing, Cyprus en Griekenland, vallen daarbuiten. De aanbevelin-
gen per land en de aanbeveling van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van de 
grote economische beleidslijnen van de lidstaten die de euro als munt hebben, zijn 
gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, in hoofdstuk C, waarin 
informatie en mededelingen van de Europese Unie worden verspreid.

Referenties:
Outcome of the Council Meeting 3398th Council meeting Employment, Social 
Policy, Health and Consumer Affairs Luxembourg, 18 en 19 juni 2015:
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http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2015/06/st10088_en15_pdf/.
Vergadering van de Europese Raad, 25 en 26 juni 2015, conclusies:
http://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/european-council/2015/06/EU-
CO-conclusions_pdf/.
Outcome of the Council Meeting 3403rd Council meeting Economic and Finan-
cial Affairs,14 juli 2015:
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2015/07/st10879_en15_pdf/.
Aanbevelingen, Publicatieblad de l(Europese Unie, hoofdstuk C nr. 272, 18 augus-
tus 2015.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=OJ:C:2015:272:TOC.

2.3. HET LUXEMBURGSE VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
Op de agenda van het Luxemburgse voorzitterschap van de Raad van de Europese 
Unie staan drie onderwerpen: de plaats van sociale aangelegenheden in het econo-
mische bestuur van de EU, werkgelegenheid en de kwesties van gendergelijkheid op 
de arbeidsmarkt. In een achtergrondnota, die is verspreid tijdens de informele verga-
dering van de Epscoraad, heeft het Luxemburgse voorzitterschap de “sociale dimen-
sie” van de EMU en de noodzaak om het “sociale bestuur” te verbeteren, opnieuw 
ter sprake gebracht. “Zonder te verzuimen noch de specifieke kenmerken van deze be-
leidslijnen op Europees niveau te erkennen bij de strikte naleving van de juridische basis 
en de definitie van het verdrag, noch de nationale bevoegdheden te respecteren”, stelt het 
Luxemburgse voorzitterschap met name de oprichting van een sectorale eurogroep 
over de sociale en werkgelegenheidskwesties voor.

Referentie:
Informal meeting of Ministers of Employment, Social Affairs and Gender Equality, 
Background note, 16-17 juli 2015:
http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/notes-fond/2015/07/info-epsco-docu-
ments/1_Governance-Framework---Presidency-background-note_EN.pdf.

2.4. NIEUW PROGRAMMA VAN FINANCIELE HULP AAN GRIEKENLAND
De Bank van Griekenland had de regering van het land op 17 juni 2014 een ver-
ontrustende waarschuwing gegeven over het risico op een uitstap uit de euro, zelfs 
uit de EU, als de onderhandelingen met de schuldeisers zouden mislukken zonder 
vooruitzicht op een onmiddellijke ontknoping. Bij gebrek aan een akkoord had 
de Bank van Griekenland in haar jaarverslag gewaarschuwd voor een “wanbetaling 
van Griekenland en dan, te langen leste, (een) uitstap van het land uit de eurozone en, 
zeer waarschijnlijk, uit de Europese Unie” door te benadrukken dat een compro-
mis “binnen handbereik” is. Op 22 juni daarna leidde een ontwerpakkoord, dat 
werd onderzocht door de eurogroep, tot soberheidsmaatregelen in de vorm van een 
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btw-verhoging en pensioenhervormingen. De voorzitter van de eurogroep had een 
communiqué verspreid volgens hetwelk deze maatregelen als een goede basis voor 
besprekingen werden beschouwd. Na afloop van de Europese top van de eurozone 
van 22 juni 2015 was voorzitter Donald Tusk ook van mening dat de “laatste voor-
stellen van de Griekse regering aan de drie instellingen” (NVDR de Europese Com-
missie, het Internationaal Monetair Fonds en de ECB) “volgens de evaluatie van de 
instellingen een positieve stap in de goede richting waren”. Volgens het communiqué 
moest het werk de volgende dagen binnen de eurogroep worden verder gezet om tot 
een akkoord te komen.
Toch werden de onderhandelingen tussen de Griekse regering en de “instellingen” 
van de trojka op 27 juni 2015 onderbroken na de bekendmaking van de beslis-
sing van de Griekse regering om een referendum te houden over de goedkeuring 
of verwerping van de bepalingen van de voorstellen van 22 juni (vrijmaking van 
15,5 miljard EUR aan hulp tegenover lagere pensioenen en hogere belastingen). Na 
de bekendmaking van het referendum had de eurogroep beslist het toen lopende 
programma niet verder te zetten. Het was toen het tweede programma dat tot 30 
juni 2015 was verlengd. De Griekse overheid besliste tot de sluiting van de Griekse 
banken, de kapitaalcontroles en de beperking op geldopnames tot 60 EUR per dag 
om een versnelde wegvloeiing van het kapitaal te vermijden. De ECB heeft van haar 
kant de druk op de Griekse regering behouden door het bedrag van de noodliquidi-
teiten (ELA) die ter beschikking van de Griekse banken werden gesteld, te beperken.
Ondanks zware druk in de media bij een negatieve stem heeft “nee” het tijdens het 
referendum van 5 juli 2015 met 61% gehaald. Na de vervanging van de minister 
van financiën, Yanis Varoufakis, door Euclide Tsakalotos, heeft de Griekse regering 
bij het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) een aanvraag ingediend voor een 
nieuw programma van financiële steun voor een termijn van drie jaar. De top van 
de eurozone van 12 juli 2015, die wordt voorgesteld als de top waar de Grexit is 
afgewend, heeft de voorwaarden van dit akkoord bevestigd (Cf. hoofdstuk 1.3). Op 
deze basis heeft het Griekse parlement op 14 augustus 2015 het derde steunpro-
gramma goedgekeurd voordat de eurogroep er zijn fiat aan gaf. Nadat de Griekse 
premier te kampen kreeg met overlopers binnen zijn politieke formatie, Syriza, en 
de tenuitvoerlegging van dit programma als onuitvoerbaar bestempelde, maakte hij 
op 20 augustus 2015 bekend dat hij ontslag nam uit zijn regering.

Referenties:
Remarks by President Donald Tusk at the press conference of the Euro Summit, 22 juni 
2015:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/22-tusk-final-re-
marks-euro-summit/.
Verklaring Eurotop, Brussel, 12 juli 2015:
http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2015/07/pd-
f/20150712-eurosummit-statement-greece/.
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2.5. VALIDERING VAN DE OMT DOOR HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 16 juni 2015 het OMT-pro-
gramma (Outright Monetary Transactions) van de ECB bekrachtigd. De ECB had 
dit programma in 2012 gelanceerd om het Europees Stelsel van Centrale Banken 
(ESCB) in staat te stellen staatsobligaties terug te kopen op de secundaire markt, 
met andere woorden om onbeperkt openbare schuld terug te kopen. Aan haar actie 
wordt wel als voorwaarde gekoppeld dat er bij de EU een programma voor financië-
le steun wordt aangevraagd, waarvan de voorwaarden dan ook strikt moeten worden 
nageleefd. Het grondwettelijk hof van Duitsland had in 2014 twijfels geuit over de 
conformiteit van dit programma met het mandaat van de ECB en advies gevraagd 
aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Op 18 juni 2015 heeft de Raad 
van Bestuur van de ECB nota genomen van de beslissing van het Hof van Justitie. 
Daarin wordt bevestigd dat het OMT-programma, dat in 2012 werd aangekondigd, 
verenigbaar is met het communautaire recht en onder de bevoegdheden van de ECB 
valt. Het communiqué herhaalt dat het programma was opgezet om het unieke ka-
rakter van het monetaire beleid in de eurozone te bewaren en de overbrenging van 
het beleid van de ECB naar de reële economie te verzekeren.

Referenties:
Het door de ECB in september 2012 aangekondigde OMT-programma is verenigbaar 
met het Unierecht, Perscommuniqué Hof van Justitie van de Europese Unie, 16 juni 2015:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-06/cp150070nl.pdf.
ECB Governing Council takes note of ruling on OMT, ECB press release, 18 juni 2015:
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr150618.en.html.

2.6. PENSIOENEN: DE GRIEKSE RAAD VAN STATE STEEKT DE PENSIOENHERVORMING VAN  
 2012 STOKKEN IN DE WIELEN

In Griekenland bestaat er geen grondwettelijk hof. De Griekse Raad van State is 
de hoogste administratieve rechtbank van Griekenland. Volgens de officiële voor-
stelling zijn de Raad van State, het Hof van Cassatie (Areios Pagos), de hoogste 
rechtbank in burgerlijke zaken en strafzaken en het Rekenhof (Elegktiko Synedrio), 
waaronder met name de controle van de overheidsuitgaven, de lokale overheden en 
andere rechtspersonen vallen, de drie hoogste rechtscolleges in de Griekse rechtsor-
de. Het Hooggerechtshof is de hoogste administratieve instantie van het land. In 
een arrest van 10 juni 2015 had de Raad van State de verlagingen van pensioenen 
en aanvullende pensioenen, waartoe in 2012 onder de Regering-Samaras was beslist, 
ongrondwettelijk verklaard. Volgens het vonnis was deze maatregel, die gold voor 
800.000 gepensioneerden met een pensioen van meer dan 1.000 EUR per maand, 
overhaast genomen, zonder dat de in de Griekse grondwet opgenomen verplichting 
om een fatsoenlijk leven te waarborgen waarmee men aan het maatschappelijke le-
ven kan deelnemen, werd nageleefd. Na de vergadering van de eurogroep legt de 
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verklaring van de top van de eurozone, die in de nacht van 12 tot 13 juli 2015 is 
goedgekeurd, het Griekse parlement hervormingseisen op die van een zelden gezie-
ne precisie zijn en een zeer strak schema moeten volgen. Wat de pensioenen betreft, 
geeft het document er de voorkeur aan “ambitieuze pensioenhervormingen door te 
voeren en een beleid te voeren dat erop gericht is de invloed op de begroting van het 
arrest van het grondwettelijk hof betreffende de pensioenhervorming van 2012 volledig 
te compenseren”. De pensioenhervorming was de “rode draad” van de Regering-Tsi-
pras. Het akkoord van 17 augustus 2015 houdt soberheidsmaatregelen in die nog 
drastischer zijn dan die van het tweede programma. Na het ontslag uit de regering 
van Alexis Tsipras, dat op 20 augustus 2015 bekend werd gemaakt omdat het voor 
de grootste drie parlementaire groepen niet mogelijk was een regering te vormen, 
heeft de Griekse voorzitter, Prokopis Pavlopoulos, Vassiliki Thanou, die eind juni 
werd benoemd tot voorzitter van de hoogste administratieve rechtbank, aangesteld 
als hoofd van een tussentijdse regering, zoals de Griekse grondwet voorschrijft. Dit 
is de eerste Griekse regering die door een vrouw wordt voorgezeten.

Referentie:
Verklaring Eurotop, Brussel, 12 juli 2015:
http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2015/07/pdf/20150712- 
eurosummit-statement-greece/.

3. DE HERZIENING VAN DE VERDRAGEN

3.1. DE HERONDERHANDELING VAN DE VERDRAGEN VOLGENS DE DUITSE MINISTER VAN  
 FINANCIEN, WOLFGANG SCHAUBLE

De top van de eurozone van 12 en 13 juli 2015 heeft de maatregelen waaraan de 
eurogroep de voorkeur gaf met het oog op een nieuw hulpprogramma voor Grie-
kenland, op het hoogste niveau bekrachtigd. In tegenstelling tot zijn verkiezingspro-
gramma en tot de uitkomst van het referendum van 5 juli, waarin de voorwaarden 
van dit ontwerpmemorandum werden verworpen, heeft de Griekse premier Alexis 
Tsipras de voorwaarden aanvaard van een akkoord dat de soberheidsmaatregelen 
nog verscherpt. Doel is een nieuwe lening te verkrijgen, die op 87 miljard EUR 
wordt geraamd en die voornamelijk bestemd is om de belangrijkste schuldeisers 
terug te betalen. Een daarvan is de ECB, bij wie op 20 augustus 2015 een lening 
van 3,4 miljard EUR afliep. Er werd een bedrag van 10 miljard EUR toegekend aan 
de Griekse banken, voorafgaand aan hun volledige herkapitalisatie tegen eind 2015.
De Griekse premier, die onder druk staat van zijn collega’s en vooral door de ac-
tie van de ECB, heeft een ongewilde uitstap uit de eurozone vermeden, d.w.z. een 
uitstap die niet de wens was van de regering maar die het resultaat zou zijn van de 
opeenvolging van een reeks gebeurtenissen die buiten de controle van de Europese 
instellingen vallen, zoals de Duitse minister van financiën het had voorgesteld. Zich 
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beroepend op het feit dat de uitstap uit de eurozone buiten het regeringsmandaat 
viel, had de Griekse premier geen ander alternatief dan zich naar de voorwaarden 
te schikken voordat er een akkoord werd gesloten met de schuldeisers van Grie-
kenland. Voor het eerst werd deze lijst goedgekeurd door de staatshoofden of re-
geringsleiders van de eurozone. Volgens de officiële versie verschilden Frankrijk en 
Duitsland van mening over het al dan niet in de eurozone houden van Griekenland. 
In een interview met de krant Der Spiegel heeft de Duitse minister van financiën 
zijn voorkeur voor een tijdelijke uitstap van Griekenland uit de eurozone verdedigd 
en hield hij vast aan het scenario van een ongewilde uitstap uit de eurozone (Grexi-
dent). Volgens zijn analyse moet er voortaan worden nagedacht over een langeter-
mijnoplossing. Die moet “de funderingen van de muntunie meer beschermen en 
verstevigen”. In het kielzog van de voorstellen van de vijf voorzitters zou dat de basis 
moeten vormen voor de komende discussies om de eurozone stabieler te maken. 
Volgens deze analyse moet er weer meer vertrouwen komen in de euro, niet alleen 
op de financiële markten, maar ook bij de bevolking. Daarvoor zou een versterking 
van de reglementen nodig zijn “regulations pertaining to healthy state finances” en 
moet men zich ervan vergewissen dat “they are adhered to”.

Op middellange termijn zou dit een hervorming van de verdragen vergen, wat moei-
lijk zal zijn. Volgens Wolfgang Schauble aarzelen veel regeringen omdat ze worden 
afgeschrikt door de idee dat nieuwe stappen richting meer integratie door hun bevol-
king of parlement zouden worden verworpen. Volgens deze analyse moeten we meer 
in de richting van een politieke unie gaan door de Commissie en het Europees Par-
lement ruimere bevoegdheden te geven. Daarvoor zouden de lidstaten van de euro- 
zone echter nog meer van hun “soevereiniteit” moeten opgeven. Toen het over de 
monetaire unie ging, zijn ze die weg al ingeslagen, zo herinnert Wolfgang Schauble 
zich, maar zijn ze bereid om bijvoorbeeld de bevoegdheden inzake financiën op Eu-
ropees niveau over te dragen, zo vraagt hij zich af. President François Hollande heeft 
verklaard voorstander te zijn van de aanstelling van een Europese minister van finan-
ciën, die dan onder toezicht van een Europese parlementaire instantie zou moeten 
worden geplaatst. De Duitse minister van financiën heeft zich akkoord verklaard 
met dit idee, maar voordat deze minister van financiën wordt aangesteld, zouden de 
Europese verdragen moeten worden herzien. Als het niet mogelijk is de verdragen te 
herzien, is het volgens hem van essentieel belang de regels te volgen en toe te passen 
ondanks het feit dat wanneer deze regels worden toegepast, de Europese instellingen 
ervan worden beschuldigd een protectoraat op te richten of de democratie af te 
schaffen.

Referentie:
Spiegel interview with Wolfgang Schäuble, 18 juli 2015:
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Interviews/ 
2015/2015-07-18-spiegel.html.
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4. SOCIALE WETGEVING VAN DE EU

4.1. NAAR EEN MOGELIJK VOORSTEL TOT RICHTLIJN OVER HET MOEDERSCHAPSVERLOF
Tijdens een informele vergadering van de Epscoraad die op 17 juli 2015 werd ge-
houden in het teken van “Veranderingen op de arbeidsmarkt: een uitdaging voor 
vrouwen en voor mannen”, heeft de Europese Commissie een nieuw voorstel van 
richtlijn over het moederschapsverlof aangekondigd. Enkele maanden voordien had 
de Commissie in het kader van haar programma “Betere wetgeving” de intrekking 
aangekondigd van het vroegere voorstel, dat dateerde van 2008.

5. DE STEM VAN DE INTERNATIONALE ORGANISATIES 

5.1. HET INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS IS VOORSTANDER VAN EEN HERSTRUCTURERING  
 VAN DE GRIEKSE SCHULD

Begin juli 2015, het ogenblik waarop de onderhandelingen tussen de Griekse rege-
ring en de instellingen in een impasse zaten, erkende een publicatie van het IMF, die 
dateerde van eind juni 2015, de noodzaak van een herstructurering van de Griekse 
schuld. Volgens het document van het IMF is de Griekse schuld “totaal onleef-
baar” en zal ze de komende twee jaar in de buurt komen van 200% van zijn bruto 
binnenlands product, tegenover een verhouding van ongeveer 175% momenteel. 
Volgens de regels van het IMF kan het Fonds alleen leningen aan een land toeken-
nen als de schuld van dat land wordt beschouwd als “leefbaar, met een zeer grote 
waarschijnlijkheid”. Tegelijkertijd heeft het IMF zijn vooruitzichten voor de wereld-
wijde economische groei voor 2015 verlaagd en gewaarschuwd tegen het risico op 
financiële spanningen in Europa ten gevolge van de Griekse crisis. Ondanks deze 
onzekerheden verwacht het IMF in 2016 toch nog een opklaring van de wereldwij-
de activiteit (+3,8% groei) maar het stelt zich voorzichtiger op. Een versnelling van 
de wereldwijde groei wordt nog steeds voorspeld, maar volgens de instelling is daar 
concreet nog niet veel van te merken.
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