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EUROPEES DIGEST – 
INTERNATIONAAL DIGEST

DOOR CECILE BARBIER
Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE), Brussel

Het eerste trimester van 2016 werd gekenmerkt door de terroristische aanslag van 
22 maart in Brussel en die van enkele dagen ervoor in Ankara, Turkije. Deze aansla-
gen vonden plaats tegen een achtergrond van kritiek van mensenrechtenactivisten 
over de oplossingen voor de toestroom van vluchtelingen uit landen van het Mid-
den-Oosten die in staat van oorlog verkeren of zijn verwoest (Irak, Syrië, Libië). Om 
het Verenigd Koninkrijk in een “hervormde EU” te houden, heeft de Britse premier 
David Cameron met de andere leden van de Europese Raad onderhandeld over een 
akkoord. Aangezien hij vond dat zijn verzoeken in dit akkoord waren ingewilligd, 
heeft hij 23 juni 2016 vastgesteld als datum voor het referendum. De uitslag van het 
op 6 april 2016 in Nederland georganiseerde referendum over de associatieovereen-
komst tussen de EU en Oekraïne was, zoals verwacht, negatief.

De procedures van het Europees semester 2016 worden, gezien de goedkeuring van 
de Europese Raad in maart van de aanbeveling voor de landen van de eurozone, 
voortgezet. De Commissie is, in het kader van de verdieping van de Economische 
en Monetaire Unie (EMU), een raadpleging gestart over “een Europese pijler van 
sociale rechten”. In een context waarin menselijke arbeid zeldzamer wordt, bevestigt 
het IMF een vertraagde wereldgroei.

1. HET INSTITUTIONELE DEBAT: INSTITUTIONELE VOORSTELLEN  

De rol van de Europese Centrale Bank (ECB) in de Europese architectuur kan 
niet worden ontkend. Volgens de voorstanders van de ECB had de euro, zonder de 
“niet-conventionele tussenkomst” van Frankfurt, de financiële crisis van 2007-2008 
niet overleefd. De tegenstanders zijn echter van mening dat de ECB zijn mandaat 
steeds meer te buiten gaat door te zorgen voor prijsstabiliteit met maatregelen die 
het deflatoire getij niet kunnen doen keren in de lidstaten van de eurozone, en 
voornamelijk in landen in het Zuiden, die van financiële hulpprogramma’s afhan-
kelijk zijn. De berichten die de gouverneurs van de centrale banken wereldkundig 
maken, zijn kenmerkend voor de spanningen binnen de ECB. In een opiniestuk van 
9 februari 2016 in de krant Le Monde, verdedigen de gouverneurs van de Franse 
centrale bank, met name François Villeroy de Galhau, en de Duitse centrale bank, 
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met name Jens Weidmann, hun visie op de toekomst van de euro. Volgens de gou-
verneur van de Banque de France en de president van de Bundesbank, staat Europa 
op een tweesprong en moet Europa zijn toekomst uitbouwen door “zijn grondslagen 
te versterken” en niet door een “hernationalisering”. Volgens deze twee leden van de 
raad van bestuur van de ECB is het monetair beleid een grote steun geweest voor 
de economie van de eurozone, maar is het niet in staat een duurzame economische 
groei tot stand te brengen. Op institutioneel niveau stellen ze bijvoorbeeld de op-
richting voor van een gemeenschappelijke schatkist voor de landen in de eurozone, 
naast een onafhankelijke begrotingsraad. In aansluiting op het verslag van de vijf 
voorzitters, zijn ze van mening dat, indien regeringen en parlementen in de eurozo-
ne terugdeinzen voor een echte Unie op politiek gebied, er maar een optie overblijft, 
met name een aanpak op basis van nog sterkere regels”. Tegelijk willen de Ministers 
van Buitenlandse Zaken van de zes oprichtende landen hun reflectie voortzetten 
binnen de gebieden waar een betere “integratie” wenselijk is met de 28 landen of te 
beginnen met de landen van de eurozone.

In de milieus die meer aanleunen bij het Duitse ordoliberale gedachtegoed, klinkt 
verzet tegen het niet-conventionele monetaire beleid van Mario Draghi. De presi-
dent van de ECB heeft begin maart 2016 een daling aangekondigd van zijn belang-
rijkste rentetarief van 0,05% naar 0%. Ook de marginale beleningsrente is gedaald 
van 0,30% naar 0,25%. De president van de ECB sluit niet uit dat er nog rente-
verlagingen komen, indien dit nodig zou zijn voor de heropleving van de inflatie. 
Het Europese “quantitative easing”-programma is ook aangepast. Dit programma 
werd in maart 2015 in het leven geroepen voor een bedrag van 60 miljard EUR per 
maand, maar in december 2015 werd aangekondigd dit bedrag te verhogen tot 80 
miljard EUR en de aankopen vooral uit te breiden naar nieuwe activa, met name 
de schulden van kwalitatieve ondernemingen die door ratingbureaus de beste score 
krijgen. De ECB heeft ook beslist om vanaf juni 2016 nieuwe TLTRO (targeted 
longer-term refinancing operations)-operaties op te starten. Dit zijn langetermijn- 
leningen met een looptijd van vier jaar voor banken in de eurozone aan zeer lage ren-
te, in de hoop dat deze middelen vervolgens door marktdeelnemers worden terugge-
pompt in de reële economie. De belangrijkste boodschap die de ECB wil uitdragen, 
is dat de middelen van de ECB nog niet zijn uitgeput. Deze aankondigingen kon-
den rekenen op een kort euforisch onthaal op de obligatiemarkten en werden ook 
gevolgd door een lichte daling van de euro. De redenen waarom de euforie maar van 
korte duur was en al snel naar de situatie van voorheen werd teruggekeerd, zijn de 
verschillende geopolitieke bedreigingen in de EU, zoals de resultaten van het Britse 
referendum en het beheer van de vluchtelingencrisis, of de politieke instabiliteit in 
Spanje als gevolg van de moeilijke regeringsvorming na de parlementsverkiezingen 
in december 2015. Een andere, meer nuchtere reden is dat de banken geen liquidi-
teitsprobleem hebben, maar dat ze te maken hebben met een ontoereikende vraag. 
Tot slot heeft de rentedaling van de ECB gevolgen voor het spaargeld van gezinnen 
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en gepensioneerden, een bijzonder probleem in Duitsland, waar de kritiek van de 
ECB het meest voelbaar is.

Voor de toekomst haalt de financiële pers de “quantitative easing for the people”- 
campagne aan. Deze idee, ooit onder woorden gebracht door de econoom-mone-
tair deskundige Milton Friedman, een tegenstander van de onafhankelijkheid van 
centrale banken en aanhanger van de minimale staat, wordt nieuw leven ingebla-
zen door eminente personen uit het Europese financiële milieu, zoals Adair Turner, 
oud-voorzitter Financial Services Authority en oud-lid van het Comité Financieel 
Beleid van het Verenigd Koninkrijk. De woorden van Mario Draghi dat quantitative 
easing for people “een interessant idee zou zijn” worden in de Europese pers bekri-
tiseerd. De pers laat vaak de laatste zin van de ECB-president weg, die wijst op de 
kennis over het onderwerp door de raad van bestuur van de ECB: “maar die de raad 
nog niet heeft bestudeerd”.

Referenties:
Le Monde, 9 februari 2016.
Le Soir, 9 februari 2016.
Joint Communiqué - Charting the way ahead. An EU Founding Members’ initia-
tive on strengthening Cohesion in the European Union, 9 februari 2016:
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2016/02/
joint-communique-charting-the-way.html.
Monetairbeleidsbeslissingen, 10 maart 2016:
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160310.nl.html.
Adair Tuner, Between debt and the devil, Princeton University Press, 2015.

2. ECONOMISCHE EN SOCIALE GOVERNANCE   

2.1. EUROPEES SEMESTER 2016
De Europese Commissie heeft in september 2015 voorgesteld om drie sociale indi-
catoren op te nemen in het scorebord betreffende de procedure inzake macro-eco-
nomische onevenwichtigheden (PMO). Het Europees Parlement, dat hierin slechts 
een zeer beperkte rol heeft, steunde het voorstel van de Commissie. Ook de Raad 
Epsco sprak in december 2015 zijn steun voor het voorstel uit. De meeste lidstaten 
waren echter tegen het voorstel gekant, omdat het een nauwer toezicht door de Eu-
ropese Unie op de sociale en werkgelegenheidsdimensie impliceert. In het kader van 
het Europees semester 2016 heeft de Raad Ecofin in zijn conclusies van 15 januari 
2016 deze indicatoren verworpen. De Raad Ecofin is het in zijn conclusies niet eens 
met de toevoeging van drie voorgestelde werkgelegenheidsindicatoren, met name 
arbeidsmarktparticipatie, langdurige werkloosheid en jeugdwerkloosheid. Hij is van 
mening dat deze indicatoren “niet relevant zijn voor het opsporen van macrofinanci-
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ele risico’s, en dat veranderingen in deze indicatoren niet kunnen leiden tot stappen 
in het PMO-proces”.

De landenspecifieke doelstellingen die in het kader van het Europees semester 
worden vastgesteld en door de nationale overheden worden erkend, kunnen in het 
algemeen niet worden behaald. Zeven Ministers van Economische en Financiële 
Zaken, met name die van Spanje, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Portugal 
en Slowakije, willen de analyses van de Europese instellingen wijzigen en hebben 
dan ook verzocht om een herziening van de berekeningswijzen van de “potentiële 
productiegroei”. Het valt op dat de landen die dicht aanleunen bij het orthodoxe 
Duitse gedachtegoed (ordoliberalisme) afwezig zijn. Finland, Oostenrijk en Neder-
land steunen de idee van een strikte begrotingsdiscipline en de overtuiging dat de 
centrale banken niet mogen tussenkomen in het economische beleid en zich moeten 
houden aan hun rol van garanten van de waarde van het geld. Dit is de oorzaak van 
de spanningen binnen het bestuur van de ECB.

Referentie:
Letter received by the Presidency of the Council on the calculation on the estimati-
on of potential output, Delegations will find attached the letter signed by the Minis-
ters of Spain, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Portugal, Slovenia and Slovakia 
addressed to the President of the ECOFIN, ECOFIN 243, Brussel, 7352/16, 22 
maart 2016 (OR. en):
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7352-2016-INIT/en/pdf.

3. DE HERZIENING VAN DE VERDRAGEN     

3.1. NAAR EEN BRITS REFERENDUM IN 2016
De eisen van het Verenigd Koninkrijk om binnen een “hervormde” Europese Unie 
te blijven, waren begin 2016 het voorwerp van intense diplomatieke onderhande-
lingen. Om een Brexit, d.i. de exit van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, te ver-
mijden, heeft Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, een brief gericht 
aan de leden van de Europese Raad over de vier, door de Britse premier vastgestelde 
domeinen: economische governance van de eurozone, het concurrentievermogen, 
de soevereiniteit en sociale uitkeringen. Donald Tusk heeft in zijn brief aan de staats-
hoofden en regeringsleiders gevraagd “te praten over de mogelijkheid dat enkele 
elementen uit dit besluit bij de volgende herziening van de Verdragen inhoudelijk 
daarin worden opgenomen”. Het akkoord dat eind februari 2016 werd bereikt om 
een Brexit te vermijden, beantwoordde aan de vier, door de Britse premier David 
Cameron vastgestelde domeinen. Het herinnert aan de bijzondere status van een 
land dat niet deelneemt aan de eenheidsmunt, noch aan de Schengenruimte, noch 
aan de bankenunie, maar dat erin slaagt de toegangsvoorwaarden voor Europese 
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onderdanen tot de sociale uitkeringen van het Verenigd Koninkrijk te wijzigen. Het 
zorgt er vooral voor dat het Verenigd Koninkrijk zijn stem kan blijven laten horen 
wanneer het gaat over de versterking van het concurrentievermogen van de EU, met 
name de verdieping van de interne markt en van het concurrentievermogen van de 
markt door een toename van de handelsovereenkomsten, zoals het trans-Atlanti-
sche partnerschap (TTIP). Merk op dat op het gebied van de sociale zekerheid de 
Raad in zijn conclusies verduidelijkt dat “de Commissie niet de intentie [heeft] om 
voor te stellen dat het toekomstige systeem van optionele indexering van de kin-
derbijslagen wordt uitgebreid naar andere soorten exporteerbare uitkeringen zoals 
ouderdomspensioenen”. Tot slot kunnen de lidstaten die geen deel uitmaken van 
de EMU de versterking van deze Unie niet tegenhouden. In de conclusies wordt 
er verduidelijkt dat bij een negatief resultaat van het referendum, de overeenkomst 
ophoudt te bestaan.

Wat gebeurt er met conclusies die juridisch onzeker zijn? De overeenkomst neemt 
de vorm aan van:
 § een besluit van de staatshoofden of regeringsleiders, in het kader van de Europese 

Raad bijeen, over een nieuwe regeling voor het Verenigd Koninkrijk binnen de 
Europese Unie (bijlage 1);

 § een verklaring met een ontwerpbesluit van de Raad inzake specifieke bepalingen 
betreffende het effectieve beheer van de bankenunie en van de gevolgen van de 
verdere integratie van de eurozone, dat op die zelfde dag in werking zal treden als

 § het onder a) genoemde besluit (bijlage 2);
 § een verklaring van de Europese Raad over concurrentievermogen (bijlage 3);
 § een verklaring van de Europese Commissie over een uitvoeringsmechanisme inza-

ke subsidiariteit en een uitvoeringsmechanisme inzake lastenverlichting (bijlage 4);
 § een verklaring van de Europese Commissie over de indexering van uitkeringen 

voor kinderen die worden geëxporteerd naar een andere lidstaat dan de lidstaat 
van verblijf van de werknemer (bijlage 5);

 § een verklaring van de Europese Commissie over het vrijwaringsmechanisme be-
doeld in punt 2, onder b), van deel D van het besluit van de staatshoofden en 
regeringsleiders (bijlage 6);

 § een verklaring van de Europese Commissie over kwesties inzake misbruik van het 
recht op vrij verkeer van personen (bijlage 7).

Naar het voorbeeld van het besluit dat de staatshoofden en regeringsleiders hebben 
aangenomen na de “neen” van de Denen op het referendum over het Verdrag van 
Maastricht, werd de “regeling” voor het Verenigd Koninkrijk bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de EU.

De Nederlanders hebben de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne op 
het referendum van 6 april 2016 verworpen. Met een participatiegraad van meer 
dan 30% (32,2%), heeft 62% “neen” gestemd. De overeenkomst werd al door beide 
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kamers van het parlement bekrachtigd en het resultaat van de raadpleging was niet 
bindend. Er dient eraan te worden herinnerd dat de raadpleging tot stand is geko-
men na een procedure die begin 2013 werd ingeleid door “eurosceptische” profes-
soren. In de nasleep van de belofte van de Britse premier David Cameron, pleitten 
zij voor de organisatie van een raadpleging over de toekomst van de Nederlanders in 
de EU. De verwerping van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne was voor de 
Nederlanders de eerste kans om zich uit te spreken over een Europese aangelegen-
heid sinds de “neen” op het grondwettelijk verdrag van juni 2005 (61,54% “neen” 
bij een participatiegraad van 63,3%). De Nederlandse overheid heeft beloofd het 
resultaat van de raadpleging te presenteren aan en te bespreken met haar Europe-
se collega’s. Het zal voor haar niet gemakkelijk zijn om de punten vast te stellen 
die moeten worden verduidelijkt en hoe dat moet worden gedaan om tegemoet 
te komen aan de verwachtingen van de burgers. Tot aan het referendum van het 
Verenigd Koninkrijk hebben de Europese overheden niet veel kansen om positieve 
berichten voor de burgers te laten weerklinken. Zelfs beperkt tot de eurozone zal 
elke verdieping van de EMU moeten wachten op de resultaten van de verkiezingen 
in Frankrijk (presidentsverkiezingen), Duitsland (parlementsverkiezingen) en Ne-
derland, die allemaal in 2017 plaatsvinden.

Referenties:
Brief van voorzitter Donald Tusk aan de leden van de Europese Raad over zijn voor-
stel voor een nieuwe regeling voor het Verenigd Koninkrijk binnen de Europese 
Unie, 2 februari 2016:
http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2016/02/02-let-
ter-tusk-proposal-new-settlement-uk/.
Een nieuwe regeling voor het Verenigd Koninkrijk binnen de Europese Unie. Uit-
treksel uit de conclusies van de Europese Raad van 18-19 februari 2016, PB C 69I 
van 23 februari 2016, pp. 1-16:
h t tp : / / eu r - l ex . eu ropa . eu / l ega l - conten t /NL/T XT/PDF/?ur i=CE-
LEX:52016XG0223(01)&from=NL.

4. SOCIALE WETGEVING VAN DE EU    

4.1. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN WERKNEMERS: NIEUW VOORSTEL VAN DE EUROPESE  
 COMMISSIE

De Europese Commissie heeft op 8 maart 2016 een doelgerichte herziening van de 
regels betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers voorgesteld. De bedoe-
ling van deze herziening is het aanbrengen van wijzigingen op drie grote gebieden: 
het loon van de ter beschikking gestelde werknemers, met inbegrip van gevallen van 
onderaanneming, de regels betreffende de uitzendkrachten en terbeschikkingstelling 
op lange termijn. Deze doelgerichte herziening van de richtlijn van 1996 zal een 
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aanvulling zijn op de bijbehorende uitvoeringsrichtlijn van 2014, die ten laatste in 
juni 2016 in het nationaal recht moet zijn omgezet.

Referentie:
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending 
Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 Decem-
ber 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of 
services, COM (2016) 128 final, 8 maart 2016:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016P-
C0128&from=EN.

4.2. OPENBARE RAADPLEGING OVER “DE EUROPESE PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN”
De Europese Commissie heeft dezelfde dag een raadpleging gelanceerd om aan te 
zetten tot nadenken over het toevoegen van een “sociale pijler” aan de EMU. In-
dien de Commissie aandringt op het subsidiariteitsbeginsel, op grond waarvan de 
lidstaten sociale bevoegdheden hebben, kan ze het Handvest van de grondrechten 
van de EU, dat slechts bindend is bij de uitvoering van het EU-recht, inroepen, 
zonder zichzelf nieuwe bevoegdheden toe te kennen, om tot het einde van 2016 
de bijdragen van belanghebbenden (individuen, ngo’s, vakbonden) te verzamelen. 
Volgens een eerste schets die als bijlage bij het document is gevoegd, gaat het om 
het voeden van het debat naar aanleiding van het verslag van de vijf voorzitters en 
om het voorbereiden van het witboek over de toekomst van de EMU, dat in 2017 
zal worden bekendgemaakt. De pijler, waarvan de juridische aard niet duidelijk is, 
moet in de eerste plaats van toepassing zijn op de lidstaten van de eurozone en zal 
openstaan voor de staten buiten de eurozone.

Referenties:
Lancering van een raadpleging over een Europese pijler van sociale rechten, COM 
(2016) 127, 8 maart 2016.
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/1-2016-127-NL-F1-1.
PDF.
Communication annex: A European Pillar of Social Rights – First preliminary out-
line. COM (2016) 127, 8 maart 2016:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15274&langId=en.
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5. DE STEM VAN INTERNATIONALE ORGANISATIES  

5.1. ECONOMISCH FORUM DAVOS: DE VIERDE INDUSTRIELE REVOLUTIE ZAL 5 MILJOEN  
 BANEN BEDREIGEN

In een verslag over Le Futur des emplois, dat midden januari door het World Eco-
nomic Forum, organisator van het 46e Forum van Davos (Zwitserland), werd be-
kendgemaakt, worden de gevolgen van de vierde industriële revolutie beoordeeld. 
Deze revolutie vloeit voort uit de gevolgen van de nieuwe digitale sectoren, robotica, 
nanotechnologieën, biotechnologieën of 3D-printers op de economieën van de 15 
meest geïndustrialiseerde landen (met uitzondering van China). Volgens het ver-
slag zullen er tussen 2015 en 2020 twee miljoen banen worden gecreëerd, waarvan 
492.000 in de financiële sector, 416.000 in het management, 405.000 in de IT-sec-
tor en 339.000 in de architectuur- en ingenieurssector. Deze nieuwe banen zullen 
echter de 7,1 miljoen banen die als gevolg van automatisering en desintermediatie 
verloren gaan, niet kunnen compenseren. 4,7 miljoen kantoor- en administratieve 
banen zullen worden geschrapt, 1,6 miljoen banen in de productie- en verwerken-
de industrie en 497.000 in de bouwsector, dit voor wat de belangrijkste sectoren 
betreft. Door deze revolutie zullen er, ongeacht een eventuele nieuwe crisis, tussen 
2015 en 2020 in totaal 5,1 miljoen banen verdwijnen.

Referentie:
The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth In-
dustrial Revolution, World Economic Forum, januari 2016:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf.

5.2. DE STEUN VAN DE IAO VOOR DE “SOCIALE PIJLER” VAN DE EUROPESE COMMISSIE
De directeur-generaal van het IAO, Guy Ryder, heeft de lancering van de raadple-
gingsprocedure over de Europese pijler van sociale rechten door de Europese Com-
missie in Brussel toegejuicht. “De versterking van de sociale dimensie van de EMU 
is een belangrijk antwoord op de wereldwijde crisis, die Europa nog niet volledig 
achter zich heeft gelaten. We hopen dat er door de pijler van sociale rechten meer 
aandacht zal zijn voor sociale aangelegenheden bij het ontwerp van EU-beleid,” 
aldus Guy Ryder.

Er wordt aan herinnerd dat de 101e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie 
op 14 juni 2012 Aanbeveling nr. 202 betreffende nationale socialebeschermings-
niveaus heeft aangenomen. De aanbeveling werd aangenomen met een tripartiete 
stemming van 452 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding. Volgens de 
IAO zijn socialebeschermingssokkels nationaal vastgelegde sets van elementaire so-
cialezekerheidsgaranties die mensen moeten beschermen tegen armoede, kwetsbaar-
heid en sociale uitsluiting. De nieuwe internationale arbeidsnorm in de vorm van 
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een IAO-aanbeveling moet basisgezondheidszorg en inkomenszekerheid bieden aan 
miljoenen mensen.

Referenties:
ILO welcomes strengthened EU focus on social issues, 23 maart 2016:
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_462672/lang--
en/index.htm.
New ILO Recommendation on social protection floors, 22 juni 2012:
http://www.ilo.org/brussels/WCMS_183640/lang--en/index.htm.

5.3. HET IMF PESSIMISTISCH OVER DE GROEI
Volgens het IMF dreigt de aanhoudende zwakke groei de potentiële productiegroei 
– en bijgevolg de consumptie en investeringen – af te remmen. Met de opeenvolgen-
de neerwaartse herzieningen van de economische vooruitzichten, dreigt de wereld-
economie stil te vallen en terecht te komen in een “algemene langdurige stagnatie”.

Referentie:
World Economic Outlook, IMF, World Economic and Financial Surveys, april 
2016:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/text.pdf.




