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EUROPEES DIGEST – 
INTERNATIONAAL DIGEST

DOOR CECILE BARBIER
Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE), Brussel

De Brexit en de verkiezing van Donald Trump als 45ste president van de Verenigde 
Staten van Amerika voeden de polemiek over de verderzetting van de mondialise-
ring. Deze gebeurtenissen trekken het wereldwijde handelsbeleid in twijfel. In de 
Europese Unie is de kwestie van de handelsverdragen altijd controvers, zoals ook 
bleek uit de Belgische debatten voorafgaand aan de ondertekening van het globaal 
economisch en handelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA). Door de op-
richting van nieuwe instellingen te ondersteunen, bereidt het Europees Parlement 
zijn bijdrage aan de 60ste verjaardag van het verdrag van Rome voor. Neemt het 
Europees Parlement, door voor te stellen om de instrumenten – waarover werd on-
derhandeld als reactie op de budgettaire en financiële crisis – te integreren in het 
Europese kader, niet het risico om zich ertoe te verbinden om de versterking van het 
kader van het economische bestuur te ondersteunen van een budgettaire federatie 
die steeds indringender wordt, wat we niet mogen verwarren met het voorstel van 
een Federale Unie dat moeilijk te realiseren is vanuit de huidige verdragen? Dat lijkt 
op federalisme maar heeft er toch slechts enkele gelijkenissen mee. Bij de internati-
onale organisaties blijft de groei het voorwerp van grote zorg.

1. HET INSTITUTIONELE DEBAT: BREXIT NAAR DE ACTIVERING VAN ARTIKEL 50 VAN HET VEU

In het Verenigd Koninkrijk bestaat er een intens debat over de activering van artikel 
50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) tussen de voor- en tegen-
standers van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit). 
Op 8 september 2016 ging de House of Lords van start met een onderzoek naar de 
impact van de Brexit op de betrekkingen met Ierland. Op diezelfde dag benoem-
de de Conferentie van voorzitters van het Europees Parlement Guy Verhofstadt,  
Europees afgevaardigde en voormalig Belgisch eerste minister tot afgevaardigde van 
het Europees parlement voor de onderhandelingen in het dossier van de Brexit.   
Op 2 oktober kondigde Theresa May, Britse eerste minister, tijdens het congres van 
de Conservatieve partij aan dat zij tegen het einde van de maand maart 2017 de pro-
cedures en onderhandelingen zou opstarten voor het vertrek uit de Europese Unie 
zoals voorzien door artikel 50 VEU. De vraag of het Parlement in Westminster een 
rol zal krijgen in de Brexit, wordt nu met hoogdringendheid gesteld na de beslissing 
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van het Hooggerechtshof van Londen, dat meent dat de overheid de soevereiniteit 
van het Parlement van Westminster moet respecteren. Een voorafgaande stemming 
in het Parlement is dus nodig na het indienen van twee klachten, een door twee Brit-
ten en een door een groep burgers die wonen in Gibraltar, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk. Als reactie op de beslissing van het Hof besliste de regering om naar het 
Opperste gerechtshof te trekken.

Op parlementair niveau publiceerde de House of Lords op 13 en 15 december 2016 
twee rapporten over de Brexit. Het eerste betreft de toekomstige commerciële be-
trekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie en beschrijft de 
mogelijke juridische grondslagen, het tweede buigt zich over de toekomst van de 
Britse financiële diensten na de Brexit. Dit laatste benadrukt het belang van een 
overgangsakkoord voor de financiële diensten om deze sector te beschermen. Dat is 
immers van vitaal belang voor het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.  Michel 
Barnier, de hoofdonderhandelaar van de Europese Commissie voor Brexit,  kondigde 
aan dat er tegen oktober 2018 een akkoord zou moeten worden gesloten met de 
Britse regering over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Referenties:
House of Lords, European Union Committee 5th Report of Session 2016, 17 HL 
Paper 72, Brexit: the options for trade:
https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/72/72.pdf.
House of Lords, European Union Committee 9th Report of Session 2016, 17 HL 
Paper 81, Brexit: financial services:
https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/81/81.pdf.

2. ECONOMISCH EN SOCIAAL BESTUUR

2.1. EUROPEES SEMESTER 2017
Het herfstpakket werd op 16 november 2016 gepubliceerd door de Europese Com-
missie. Daarin wordt de cyclus van het economische bestuur gestart, het Europees 
semester 2017, en het bevat de volgende documenten: het jaarlijkse onderzoek van 
de groei 2017, de aanbeveling van de Raad over het economische beleid van de euro-
zone, een mededeling “Voor een positieve oriëntering van het begrotingsbeleid van 
de eurozone”, een rapport over het waarschuwingsmechanisme 2017, het ontwerp 
van een gezamenlijk rapport over de tewerkstelling in 2017 en de evaluatie van de 
ontwerpen van de begrotingen van de lidstaten van de eurozone voor 2017.

De mededeling “Naar een positieve begrotingskoers voor de eurozone” betreurt de 
afwezigheid van regels en autoriteit, “om de geaggregeerde begrotingskoers van de euro-
zone direct te managen, wat een zeer belangrijk verschil is vergeleken met gemeenschap-
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pelijke muntzones over de wereld. De aanbeveling over het economische beleid van de 
eurozone wordt een referentiebron om als leidraad te dienen voor de inspanningen, maar 
de effectiviteit ervan hangt uiteindelijk af van de individuele en collectieve voltooiingsbe-
reidheid van de lidstaten”. Verder verklaart de Commissie: “Het realiseren van de juiste 
beleidsmix voor de eurozone is minder eenvoudig zonder een gecentraliseerde begroting 
die een actievere rol zou kunnen spelen”.

De Commissie erkent voor het eerst wat veel waarnemers al hadden aangege-
ven: “Veelal is de grote stijging van de schuld in het recente verleden het resultaat van de 
herkapitalisatie van banken en de lage groei van het nominale bbp, niet van een roeke-
loos begrotingsbeleid”. Op basis van het langzame herstel en de schommelingen in de 
economische omgeving stelt de Commissie een matig expansionistische oriëntering 
voor met het oog op de eurozone. Zij is van mening dat “in de huidige omstandig-
heden een budgettaire expansie van maximaal 0,5% van het bbp op het niveau van de 
eurozone als geheel als wenselijk wordt beschouwd voor 2017”. Ze komt echter niet te-
rug op de toepassing van de regels die werden goedgekeurd in het kader van de her-
zieningen van het Groei- en stabiliteitspact. Volgens dit uittreksel uit de conclusies 
van de Commissie “zouden Lidstaten die onder de buitensporigtekortprocedure vallen 
en andere die nog meer vooruitgang richting hun budgettaire middellangetermijndoel-
stelling moeten boeken, moeten blijven doen wat hun wordt aanbevolen. Lidstaten met 
budgettaire ruimte zouden moeten worden aangemoedigd om een expansiever budgettair 
beleid te voeren, inclusief door ten volle gebruik te maken van de instrumenten van het 
investeringsplan voor Europa, zoals garanties voor het Europees Fonds voor strategische 
investeringen, om de impact op de reële economie te maximaliseren”.
Ze stelt voor om “Het stabiliteits- en groeipact in de economische interpretatie die de 
voorschriften bepalen, te blijven toepassen, inclusief om rekening te houden met de uit-
dagingen en prioriteiten voor de eurozone als geheel. Deze benadering komt ook tot 
uitdrukking in de adviezen over de ontwerpbegrotingsplannen 2017 van de lidstaten 
van de eurozone (...).”

De adviezen die in het kader hiervan verspreid worden omtrent de begrotingsont-
werpen, worden enkel in het Engels gepubliceerd op de website van de Algemene 
Directie Economic and Financial Affairs (Ecfin). België behoort tot de zes landen 
(België, Cyprus, Finland, Italië, Litouwen en Slovenië) die volgens de Commissie 
een risico op non-conformiteit inhouden wat betreft de vereisten van het stabiliteits- 
en groeipact voor 2017. Ze is van mening dat de begrotingsplannen van deze landen 
zouden kunnen “leiden tot een significant verschil ten opzichte van het aanpassingstra-
ject onderweg naar hun doelstellingen op middellange termijn”. We herinneren er hier 
aan dat in antwoord op het inzenden op 17 oktober 2016 van het begrotingsont-
werp van België de Commissie meer informatie had gevraagd over “de structurele in-
spanning die voor 2017 werd voorzien”. Het antwoord van de minister van financiën 
van 27 oktober 2016 benadrukte dat de hervormingen werden gerealiseerd “in lijn 
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met de aanbevelingen van de Europese Commissie”, “in particularly through a mobility 
policy reform by measures regarding company cars and major labour market reform (in-
cluding the revision of the Feasible and Flexible Work Act, the reform of the 1996 Act on 
promoting employment and protecting competitiveness, and the employment incentives 
for young people)”.

Ten slotte heeft de Raad in het kader van de uitvoering van het rapport van de vijf 
voorzitters van juni 2015 over de uitdieping van de Economische en Monetaire unie 
(EMU) een aanbeveling gepubliceerd waarin de lidstaten van de eurozone werden uit-
genodigd om nationale raden in te voeren voor de productiviteit, aanvankelijk “voor 
de mededinging” genoemd. Volgens het bericht van de Raad “zullen analyses van die 
comités betrekking hebben op ontwikkelingen en beleidsmaatregelen die van invloed kun-
nen zijn op de productiviteit en het concurrentievermogen. De comités zullen onafhanke-
lijke analyses leveren en de beleidsdialoog op nationaal niveau versterken”. Ten slotte heeft 
het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper), om de lidstaten te helpen 
bij het uitvoeren van de structurele hervormingen, op 28 april 2016, in naam van de 
Raad, zijn onderhandelingspositie vastgelegd over een voorstel van verordening die 
een programma voor steun aan de structurele hervorming tot stand moet brengen om 
de lidstaten te helpen hervormingen door te voeren, die eind november 2015 door de 
Europese Commissie waren voorgesteld. Het voorstel van de Commissie verwijst naar 
artikel 9 van het verdrag over de werking van de Europese Unie volgens hetwelk in de 
definitie en de uitvoering van de beleidslijnen en handelingen de Unie rekening houdt 
met de vereisten in verband met het bevorderen van een hoge tewerkstellingsgraad, 
het garanderen van adequate sociale bescherming, de strijd tegen de sociale uitsluiting 
evenals een hoog niveau van opleiding, scholing en bescherming van de volksgezond-
heid. De financiële envelop die voorzien wordt voor de uitvoering van het programma, 
bedraagt maximum 142,8 miljard EUR tot in 2020. Op 29 november 2016 keurde de 
Commissie Regionale Ontwikkeling het rapport goed dat werd opgesteld door Lambert 
van Nistelrooij (PPE, NL) en Constanze Krehl (S&D, DE) met 29 stemmen voor en 
11 tegen. Op 28 april 2016 legde het Comité van Permanente Vertegenwoordigers 
(Coreper) zijn standpunt vast. 

Referenties:
Europees semester, herfstpakket: werken aan een sterker en beter geïntegreerd econo-
misch herstel, IP-16-3664, 16 november 2016.
Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese 
Centrale Bank, het Europees economisch en sociaal comité en het Comité van de 
Regio’s, Naar een positieve begrotingskoers voor de eurozone, COM(2016)7272, 16 
november 2016:
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/COM-2016-727-F1-NL-
MAIN.PDF.
Office of the Minister of Finance in charge of Combating Tax Fraud, Letter to the 
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European Commission of 27th October 2016:
https://ec.europa.eu/info/file/60098/download_en?token=GlSg0-zC.
Voor de nationale begrotingsontwerpen en de bijbehorende correspondentie:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-poli-
cy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/sta-
bility-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/
draft-budgetary-plans-2017_en.
Nationale comités voor de productiviteit door de Raad gesteund, Persbericht 521/16, 
20 september 2016:
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/9/47244647449_nl.pdf.
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 
van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017-2020 
en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 1305/2013, 
COM(2015) 701, 26 november 2015:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015P-
C0701&from=EN.
Structurele hervormingen in de lidstaten, de Raad legt een standpunt vast wat betreft 
het steunprogramma, 28 april 2016, persbericht 214/116:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/04/28-structural-re-
forms/.

3. DE HERZIENING VAN DE VERDRAGEN/TOEKOMST VAN DE EUROPESE UNIE

3.1. ONDERTEKENING EN RATIFICERING VAN HET CETA-VERDRAG
Het handelsbeleid van de Europese Unie krijgt veel kritiek. De meeste akkoorden 
waarover onderhandeld wordt, passen in het kader van de Europa 2020-strategie. In 
2010, bij de goedkeuring van de Strategie, bevestigde de Europese Commissie dat 
“als wij alle lopende onderhandelingen (Doharonde en bilaterale overeenkomsten) afron-
den en onze betrekkingen met strategische partners een stuk verder aanhalen, zou het bbp 
van de EU in 2020 meer dan 1% hoger liggen dan wanneer dat niet zou gebeuren”. 
De mededeling van de Commissie erkende dat het niet ging om het verminderen 
van de douanerechten. Ze kondigde aan dat “Zij zal proberen in de lopende handels- 
onderhandelingen de bescherming en de liberalisering van investeringen op de agenda 
te zetten. Daartoe zal zij spoedig voorstellen om de desbetreffende onderhandelingsricht-
snoeren te actualiseren, in de eerste plaats voor Canada, Singapore en India”. Het doel 
was de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon, dat sinds 2009 van kracht 
is en de commerciële bevoegdheden van de EU uitbreidt tot investeringen. Door 
het Verdrag van Lissabon heeft de Europese Unie rechtspersoonlijkheid gekregen, 
waardoor de EU is omgevormd tot voorwerp van internationaal recht, dat in staat 
is namens de EU te onderhandelen en internationale overeenkomsten te sluiten. 
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De EU heeft dus de bevoegdheid (macht) om verdragen te sluiten op de gebieden 
die haar door de Verdragen worden toegekend. In geval van exclusieve bevoegdheid 
wordt het Verdrag door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
aangenomen en door het Europees Parlement goedgekeurd. In het geval van ge-
mengde bevoegdheid besluit de Raad met eenparigheid van stemmen, en behalve 
die van het EP is ratificatie van de nationale parlementen vereist. Reeds in 2011 
hebben Duitse, Ierse en Britse parlementariërs in het kader van de met Colombia en 
Peru gesloten overeenkomsten de kwestie van de mix van vrijhandelsovereenkom-
sten al aan de orde gesteld.

Zoals aangekondigd in de Europa 2020-strategie wordt met de grootste discretie 
onderhandeld over akkoorden van de nieuwe generatie zoals TRIP, het Akkoord 
over handel in diensten (CAS of TiSA Trade in Services Agreement) en het globaal 
economisch en globaal akkoord (tussen de EU en Canada: CETA (Comprehensive 
Economic and Trade Agreement)) en zijn ze betwist. De vraag of de EU exclusief 
bevoegd is, werd in oktober 2014 door de Commissie aan de orde gesteld om de 
rechtsonzekerheid rond goedkeuring en ratificatie in het kader van de vrijhandels-
overeenkomst tussen de EU en Spanje op te helderen.

Door het bijzondere karakter van het Belgische federale stelsel vereist de ratificatie 
van de CETA, die een gemengd verdrag is, de instemming van het federale parle-
ment en de parlementen van de betrokken gefedereerde entiteiten met de ratifica-
tie. De ondertekening van de overeenkomst, die oorspronkelijk gepland was voor 
27 oktober 2016 op de top EU-Canada, werd enkele dagen uitgesteld vanwege de 
onmogelijkheid voor de Waalse en Brusselse parlementen om hun instemming te 
geven. Na heel wat geharrewar tussen de Commissie en de Belgische onderhandelin-
gen bekwamen de gefedereerde entiteiten en de federale regering een verklaring over 
het standpunt van België en de CETA. Het hoofdpunt van deze tekst is het verwij-
zingsverzoek van het Gerechtshof van de Europese Unie teneinde de compatibiliteit 
te evalueren “van het ICS-mechanisme (Investment Court System) met de Europese 
verdragen, onder meer met het oog op advies 2/2015”. De oorspronkelijke tekst in 
de pers bevatte een verwijzing naar advies 1/94 over de Wereldhandelsorganisatie 
(WTO). Advies 2/2015 is het advies van het Hof van Justitie van de EU over het 
gemengde karakter van de overeenkomst tussen de EU en Singapore. De oplossing 
van het Belgische probleem heeft de weg vrijgemaakt voor de ondertekening van de 
CETA op 30 oktober 2016.

Op 23 november heeft het Europees Parlement met 419 stemmen vóór en 258 
stemmen tegen, bij 22 onthoudingen, een ontwerpresolutie verworpen waarin 
wordt verzocht om terugverwijzing van de CETA naar het Hof van Justitie van 
de EU. 89 parlementsleden hebben een resolutie ondertekend waarin het Hof van 
Justitie werd verzocht zich uit te spreken over de verenigbaarheid van de Verdragen 
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met de voorgestelde overeenkomst tussen Canada en de EU, die bekendstaat als de 
alomvattende economische en handelsovereenkomst. Deze leden twijfelden er dui-
delijk aan of de bepalingen inzake de bescherming van beleggers wel in overeenstem-
ming waren met het recht van de regeringen om legitieme doelstellingen van het 
overheidsbeleid, zoals de bescherming van de gezondheid, de veiligheid of het milieu 
te reguleren, en wilden dat de verenigbaarheid ervan zou worden gecontroleerd over-
eenkomstig het Reglement van het Parlement (artikel 108). De Juridische dienst van 
het Europees Parlement heeft in een op 1 juni 2016 gepubliceerde bekendmaking 
geen tegenstrijdigheid vastgesteld tussen het hoofdstuk over investeringen van de 
Europese Rekenkamer en de EU-verdragen.

De instellingen van de Europese Unie ontwikkelen zich in een context van ster-
ke juridische wil en nauwgezette naleving van de teksten. Het Europees Parlement 
vormt hierop geen uitzondering. De Juridische dienst van het Europees Parlement 
heeft in een advies van 1 juni 2016 geen tegenstrijdigheid vastgesteld tussen het 
hoofdstuk over investeringen van de Europese Rekenkamer en de EU-verdragen. De 
Euro-afgevaardigden, afkomstig uit de groepen GUE-NGL, Verts-ALE en S&D, 
twijfelden er duidelijk aan of de bepalingen inzake de bescherming van beleggers wel 
in overeenstemming waren met het recht van de lidstaten om legitieme doelstellin-
gen van het overheidsbeleid, zoals de bescherming van de gezondheid, de veiligheid 
of het milieu, te reguleren, en wilden dat de verenigbaarheid ervan zou worden 
gecontroleerd overeenkomstig het Reglement van het Parlement (artikel 108). De 
verwerping van de ontwerpresolutie heeft de weg vrijgemaakt voor de stemming van 
het Parlement over het TSOBG. De overeenkomst, die op 30 oktober 2016 tussen 
de EU en Canada is ondertekend, is op 5 december 2016 door de Commissie inter-
nationale handel goedgekeurd.

Op het niveau van het EU-Hof van Justitie is de advocaat-generaal van het Hof van 
Justitie, Eleanor Sharpston, van het Verenigd Koninkrijk, wier conclusie op 21 de-
cember 2016 is gepubliceerd, van mening dat delen van de vrijhandelsovereenkomst 
tussen de EU en Singapore (ALEUES) niet onder de exclusieve bevoegdheid van de 
Unie vallen en door alle nationale parlementen moeten worden geratificeerd. Het 
Hof van Justitie wijkt zelden af van de adviezen van de advocaten-generaal. Eleanor 
Sharpston geeft een gedetailleerde beschrijving van de externe bevoegdheden die 
tussen de EU en de lidstaten zijn gedeeld, met inbegrip van “bepalingen waarin fun-
damentele arbeids- en milieunormen worden gedefinieerd en die dus onder het toepas-
singsgebied van het beleid inzake sociale en milieubescherming vallen (hoofdstuk 13)”. 
Als laatste, opmerkelijke element stelt de advocaat-generaal: “De Europese Unie heeft 
geen externe bevoegdheid om ermee in te stemmen dat artikel 9.10.1 van de ALEUES 
(hoofdstuk 9, afdeling A) bindend is voor de Europese Unie, waarbij de bilaterale over-
eenkomsten tussen bepaalde lidstaten en Singapore worden beëindigd. Deze bevoegdheid 
valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van deze lidstaten.” (The European Uni-
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on has no external competence to agree to be bound by Article 9.10.1 of the EUS-
FTA (Chapter 9, Section A), terminating bilateral agreements concluded between 
certain Member States and Singapore. That competence belongs exclusively to those 
Member States.) Als het Hof dit advies in 2017 bevestigt, zullen de parlementen van 
de Belgische gefedereerde entiteiten net als de andere nationale parlementen hun 
stemrecht over de CETA versterken. De stemming tot goedkeuring in het EP staat 
op de agenda van de plenaire zitting van het EP van 13 tot 16 februari 2017.

Referenties:
Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Eco-
nomisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s. Handel, groei en wereldvraag-
stukken. Handelsbeleid als kernelement van de Europa 2020-strategie, COM (2010) 612, 
9 november 2010:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0612:FIN:NL:PDF.
Conclusie van advocaat-generaal E. Sharpston van 21 december 2016, Adviesprocedure 
2/15 ingeleid op verzoek van de Europese Commissie:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186494&pageIn-
dex=0&doclang=NL.

3.2. DE VISIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OP ‘DE TOEKOMST VAN EUROPA’
De discussies over de toekomst van de eurozone vorderen pijnlijk moeilijk in de 
context van de verkiezingen in 2017 in verschillende landen van de Europese Unie, 
waaronder Nederland (wetgevend), Frankrijk (presidentieel) en Duitsland (wetge-
vend). De Europese Commissie zal in het voorjaar een witboek presenteren over de 
verdieping van de economische en monetaire unie.

In twee verslagen van de Commissie constitutionele zaken van het Europees Par-
lement willen leden van het Europees Parlement deze gelegenheid aangrijpen om 
de bevoegdheden van het EP in het “politieke proces” uit te breiden. Deze com-
missie keurde twee verslagen goed die aansluiten bij en voortbouwen op het debat 
waartoe het verslag van de vijf voorzitters, gepubliceerd in juni 2015, aanleiding 
heeft gegeven: het verslag over “mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen van het 
huidige institutionele bestel van de Europese Unie” opgesteld door Guy Verhofstadt 
(ALDE, BE) en het verslag “inzake de verbetering van de werking van de Europese 
Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon”, opgesteld door 
Mercedes Bresso (S&D, IT) en Elmar Brok (PPE, DE). Het verslag-Verhofstadt, 
dat op 8 december 2016 werd aangenomen met 16 stemmen (5 tegen en één ont-
houding), stelt voor om in de Europese verdragen de instrumenten en procedures 
op te nemen die worden opgemaakt door de Europese instellingen als reactie op de 
verschillende crisissen (financieel, budgettair en bancair) die de Europese Unie en 
de eurozone sinds 2010 teisteren. Het rapport raadt aan om het begrotingspact op 
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te nemen in het juridische kader van de Unie en om het Europese stabiliteitsme-
chanisme (ESM) en het resolutiefonds op te nemen in het recht van de Unie, om 
sterkere bestuursfuncties te voorzien dan deze die momenteel bekleed worden door 
de Commissie en/of de Eurogroep en om tot een evenwicht te komen door het 
Europees Parlement te associëren met alle aspecten van de EMU. Men vraagt om 
de uitvoerende bevoegdheid in de Commissie te concentreren in de functie van een 
minister van financiën van de Europese Unie. Deze zou verantwoordelijk moeten 
zijn voor de werking van het ESM en andere gemutualiseerde instrumenten, onder 
meer de budgettaire capaciteit, en moet de enige externe vertegenwoordiger van de 
eurozone zijn bij de internationale organisaties. De 60ste verjaardag van het verdrag 
van Rome lijkt een geschikt moment te zijn om na te denken over de toekomst van 
de Europese Unie en te komen tot een Conventie om de Europese Unie voor te 
bereiden op de komende decennia.

Het verslag-Bresso/Brok, dat op 8 december 2016 eveneens werd aangenomen met 
16 stemmen voor, 6 tegen en 1 onthouding, stelt vast dat de Europese Unie en 
haar lidstaten geconfronteerd worden met grote uitdagingen die een lidstaat niet 
alleen op zich kan nemen. Overwegende dat “de Europese Unie en haar lidstaten voor 
ongekende uitdagingen staan, die adequater moeten worden aangepakt, zoals de vluch-
telingencrisis, de moeilijkheden van het buitenlands beleid in de directe omgeving van de 
Unie en de strijd tegen het terrorisme, evenals mondialisering, klimaatverandering, de-
mografische ontwikkelingen, werkloosheid, de oorzaken en de gevolgen van de financiële 
en schuldencrisis, het gebrek aan concurrentievermogen en de sociale gevolgen daarvan 
in meerdere lidstaten, en de noodzaak de interne markt van de EU te versterken” bevat 
het rapport aanbevelingen die deels stroken met deze uit het rapport-Verhofstadt op 
het gebied van het economische bestuur door het invoeren van “institutionele hervor-
mingen om de EMU van een effectief en democratisch economisch bestuur te voorzien, 
met verbeterde kwaliteiten en geïntegreerd binnen het institutionele kader van de Unie”. 
Deze twee rapporten staan op de agenda van de plenaire zitting van het EP van 13 
tot 16 februari 2017.

Referenties:
Verslag over mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen van het huidige institutio-
nele bestel van de Europese Unie, Rapporteur: Guy Verhofstadt (ALDE, BE):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGM-
L+REPORT+A8-2016-0390+0+DOC+PDF+V0//NL.
Verslag inzake de verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbou-
wend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon, rapporteurs: Mercedes Bresso 
(S&D, SP) en Elmar Brok (PPE, DE):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGM-
L+REPORT+A8-2016-0386+0+DOC+PDF+V0//NL.
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4. SOCIALE EU-WETGEVING/PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN

4.1. PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN
Het Comité van de Regio’s (CvdR) heeft zijn standpunt goedgekeurd over de Eu-
ropese pijler van sociale rechten op 12 oktober 2016. Daarin staat men gunstig 
ten opzichte van de raadpleging van de Europese Commissie. Het CvdR “verwacht 
dat de Commissie het subsidiariteitsbeginsel respecteert in haar voorstel voor de 
Europese pijler van sociale rechten en de ruime bevoegdheden van de nationale en 
subnationale overheden in het sociale beleid in acht neemt. Er dient tevens op te 
worden toegezien dat de inhoud van de pijler in overeenstemming is met de algeme-
ne beginselen van de agenda voor betere regelgeving”.

Op 8 december keurde de Commissie Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie van 
het Europees parlement het rapport goed dat werd opgesteld door Maria João Rod-
rigues (S&D, PORT) over de pijler sociale rechten, met 34 stemmen voor, 14 teken 
en 4 onthoudingen. Op diezelfde dag hield de EPSCO-raad een “politiek debat” 
over de grondslag van een oriëntatienota van het Slovaakse voorzitterschap die werd 
opgemaakt in november 2016. Volgens deze nota werden de lidstaten uitgenodigd 
om hun denkproces uit te breiden op basis van de belangrijkste vijf boodschappen 
die in dit stadium van de raadpleging werden geïdentificeerd: 1 de concurrentie en 
de productiviteit verhogen; 2 de sociale rechten waarborgen in een arbeidswereld in 
volle verandering; 3 bevoegdheden voor de arbeidsmarkt; 4 meer sociale gerechtig- 
heid en minder ongelijkheiden; 5 tewerkstelling en sociale rechten in de 21ste eeuw. 
Volgens de EPSCO-raad van 8 december 2016, zou “de pijler rekening moeten hou-
den met het feit dat de sociale systemen van de lidstaten geconfronteerd worden met de 
werkelijkheid en verschillende kenmerken vertonen, en men moet de subsidiariteits- en 
proportionaliteitsbeginsels respecteren”.

Referenties:
Comité van de Regio’s, Advies. De Europese pijler van sociale rechten, 119de ple-
naire zitting van 10, 11 en 12 oktober 2016, Rapporteur: Heinz-Joachim Höfer (/
PSE, DE), burgemeester van de stad Altenkirchen:
http://cor.europa.eu/nl/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?Opinion-
Number=CDR%202868/2016.
Europese pijler van sociale rechten, doc. 14475/16 van het voorzitterschap, 24 no-
vember 2016:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14475-2016-INIT/nl/pdf.
Raad Tewerkstelling, sociaal beleid, beleid inzake gezondheid en consumenten 
(EPSCO), 8 december 2016:
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2016/12/st15389_en16_pdf/.
Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council, 08/12/2016, 8 
December 2016:
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http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2016/12/st15389_en16_pdf/.
Verslag over de Europese pijler van sociale rechten (2016/2095(INI)), Rapporteur: 
Maria João Rodrigues (S&D, PORT), 8 december 2016:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&referen-
ce=A8-2016-0391&language=NL.

4.2. HERZIENING VAN DE REGELS OVER DE COORDINATIE VAN SYSTEMEN VOOR DE  
 SOCIALE ZEKERHEID

Op 13 december 2016 keurde de Europese Commissie een voorstel goed voor de 
herziening van de regels over de coördinatie van de systemen voor sociale zeker-
heid. Het voorstel van de Commissie past binnen het initiatief voor een Pakket 
rond professionele mobiliteit. De herziening zal betrekking hebben op werkloos-
heidsuitkeringen met een verlenging van de exportperiode voor deze uitkeringen 
tot zes maanden in geval van mobiliteit in een andere lidstaat en uitkeringen voor 
langdurige zorg, die beter zullen worden gedefinieerd om de rechthebbenden meer 
rechtszekerheid te bieden.

Referentie:
Voorstel van de Commissie om de EU-regelgeving voor de coördinatie van de soci-
ale zekerheid te actualiseren: billijkheid centraal, 13 december 2016, IP-16-4301 et 
COM(2016) 815:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4301_nl.htm.

5. DE STEM VAN DE INTERNATIONALE ORGANISATIES 

5.1. HET INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS (IMF) VOORZIET EEN GEMATIGDE WERELD- 
 WIJDE GROEI

In zijn rapport van oktober 2016 over de Perspectieven van de wereldeconomie 
meent het IMF dat de wereldwijde economische groei dit jaar gematigd zal blijven 
ten gevolge van een vertraging in de Verenigde Staten en de stemming voor het 
vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De instelling voorziet 
een lichte rebound in 2017 en verder, onder meer dankzij de opkomende landen. 
Volgens de voorzieningen van het IMF zal in de eurozone de groei 1,7% bedragen 
in 2016 en 1,5% in 2017 in vergelijking met 2,0% in 2015. “De Europese Centrale 
Bank zou zijn huidige beleid moeten aanhouden, dat terecht soepel is. Een bijkomende 
versoepeling in de vorm van een verhoging van de aankoop van activa zou noodzakelijk 
kunnen zijn indien de inflatie niet opnieuw steeg”.

Referentie:
IMF Sees Subdued Global Growth, Warns Economic Stagnation Could Fuel Pro-
tectionist Calls, 4 oktober 2016:
http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/10/03/AM2016-NA100416-WEO.
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5.2. ECONOMISCHE STUDIES VAN DE OESO: EUROZONE 2016 EN TERUGTREKKING DOOR  
 KAPITALISATIE

In het verslag van 2016, getiteld “Groeidoelstelling”, voorgesteld tijdens de G-20 in 
Sjanghai in februari 2016, merkte de OESO op dat de “wereldwijde groeiperspectie-
ven er op korte termijn somber uitzagen, op basis van wereldwijde contacten met het oog 
op de vertraging en aanhoudende atonie van investeringen die een rem vormen op het 
herstel van de gevorderde economieën”. Structurele hervormingen, samen met maat-
regelen ter ondersteuning van de vraag, blijven dus duidelijk wenselijk volgens de 
OESO, om op een duurzame manier de productiviteit en de creatie van tewerkstel-
ling te versterken waardoor er vooruitgang zou kunnen worden geboekt op het ge-
bied van de gelijkheid. In een context van de beschadigde wereldwijde economische 
vooruitzichten “is het wenselijk om prioritair de hervormingen aan te gaan die behalve 
hun stimulerend effect op de tewerkstelling en de productiviteit, het best zijn aangepast 
om de activiteit op korte termijn te ondersteunen”.

Eind november 2016 stelde de OESO zich vragen bij de middelen om “uit de val-
strik van de zachte groei te ontsnappen” ter gelegenheid van de lancering van de We-
reldwijde economische perspectieven. De OESO roept onder meer op om gebruik 
te maken van een aangepast monetair beleid om budgettaire initiatieven te nemen 
en de economische groei een stimulans te geven. Het gaat niet om een “carte blanche 
voor de regeringen” verduidelijkte de Algemene Secretaris van OESO, Angel. “De 
OESO raadt aan om een gepaster gebruik te maken van het budgettair beleid door zich 
te richten op de uitgaven op gebieden die de groei kunnen stimuleren zoals investeringen 
in infrastructuren van goede kwaliteit, innovatie, onderwijs en competenties, die ook 
bijdragen tot een inclusievere groei”. In het bericht roept de OESO de regeringen op 
om een protectionistisch beleid achterwege te laten, dat “de reeds bescheiden groei 
in de wereldwijde uitwisselingen zou kunnen aantasten, en moedigt hen eerder aan om 
structurele maatregelen in te voeren die meer mogelijkheden scheppen voor tewerkstelling, 
om het dynamisme van de bedrijven te doen groeien en de herbestemming van midde-
len te bevorderen zodat de voordelen van de contacten ruimer en door iedereen gedeeld 
kunnen worden”.

Op 5 december 2016 bevestigde de OESO dat de architectuur van de regimes zon-
der gefinancierd pensioen verbeterd moet worden in een publicatie met meer uitleg 
over de Pensioenperspectieven 2016. Gezien de veroudering van de bevolking zet zij 
de landen aan om de gelijkheid te herstellen tussen de ambtenaren en de werk-
nemers uit de privésector en om de diversifiëring van de bronnen van inkomsten 
voor de gepensioneerden te bevorderen. Volgens de OESO zijn de vooruitzichten 
wat betreft het toekomstige pensioen van de ambtenaren, gemeten in termen van 
vervangcijfers, in de vier landen die gedekt worden door de organisatie waar een 
afzonderlijk pensioenregime bestaat voor het openbaar ambt, 20 percentagepunten 
hoger dan die van de privésector voor een volledige loopbaan. De OESO raadt aan 
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om een pensioenkader in te voeren waarin identieke regels worden toegepast voor 
de openbare en de privésector, hetgeen volgens haar zeker de professionele mobiliteit 
ten goede zal komen en de efficiëntie zal vergroten.

Referenties:
OECD Press release, Make better use of fiscal initiatives to escape low-growth trap, 
OECD says in latest Global Economic Outlook, Paris, 28 november 2017:
https://www.oecd.org/newsroom/make-better-use-of-fiscal-initiatives-to-escape-
low-growth-trap-oecd-says-in-latest-global-economic-outlook.htm.
OECD Press release, Design of funded private pensions needs to be improved, 5 
december 2016:
https://www.oecd.org/pensions/design-of-funded-private-pensions-needs-to-be-
improved.htm.

(Vertaling)




