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EUROPEES DIGEST – 
INTERNATIONAAL DIGEST

DOOR  CECILE BARBIER
Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE)

Op het niveau van de Europese Unie (EU) onthouden we dat na de euforie die 
zich van de Europese instellingen meester leek te hebben gemaakt gedurende 
de tweede helft van 2017, een harde terugkeer naar de realiteit volgde. Dat 
werd geïllustreerd door het resultaat van de Duitse parlementsverkiezingen en 
het feit dat zelfs in dat land het verzet tegen het ‘populisme’ minder sterk is dan 
verwacht. Aansluitend op het discours van Commissievoorzitter Jean-Claude 
Juncker over de staat van de Unie, vormen de Economische en Monetaire Unie 
en het handelsbeleid de prioriteiten van de Europese Unie voor de komende 
maanden.

In het kader van het Europees Semester 2016-2017 keurde de Europese Raad 
van juni met de officiële steun van de Raad “Economische en Financiële 
Zaken” (Raad Ecofin) van juli de landspecifieke aanbevelingen goed.

Op internationaal niveau leverde de onafhankelijke instantie die de evaluatie 
van de werking van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor zich 
neemt, een analyse over de manier waarop het IMF bij de formulering van zijn 
aanbevelingen rekening houdt met de sociale zekerheid.

1.  HET INSTITUTIONELE DEBAT

1.1. ACHTERUITGANG VAN HET POPULISME IN DE EU?

Na de Duitse parlementsverkiezingen van 23 september 2017 was de Duitse 
overheid tevreden met het feit dat de echte winnaars van de verkiezingen de 
Duitse kiezers waren. De opkomst bedroeg immers 76,2%, of 5% meer dan 
in 2013, toen bijna 30% van de kiezers niet kwam opdagen. Niet minder 
dan 42 partijen gingen met elkaar de strijd aan. Het resultaat was dat de 
alliantie tussen de CDU van Angela Merkel en haar Beierse coalitiepartij, de 
CSU, de parlementsverkiezingen met 33% van de stemmen won. De SPD 
haalde met 20,5% het laagste aantal stemmen ooit en de AfD (Alternative 
für Deutschland) kende een historische doorbraak. De partij werd de derde 
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grootste van het land met 12,6% van de stemmen, wat hoger was dan vooraf 
uit de peilingen bleek. De SPD kondigde aan dat ze niet in een ‘grote coalitie’ 
zou stappen. Het resultaat van de parlementsverkiezingen in Duitsland is een 
voorbode van een strenger neoliberaal beleid.

Referentie:
German Bundestag Elections 2017:
http://www.germany.info/Vertretung/usa/en/06__Foreign__Policy__
State/02__Foreign__Policy/00/Elections2017.html.

2.  ECONOMISCH EN SOCIAAL BESTUUR

2.1. ECONOMISCH BESTUUR: EUROPEES STEUNPROGRAMMA VOOR STRUCTURELE HERVORMINGEN

Op 11 mei 2017 keurde de Raad de verordening betreffende een 
steunprogramma voor de structurele hervorming goed, waarvoor 142,8 
miljoen EUR werd uitgetrokken. De verordening, die bedoeld is om “de 
lidstaten te helpen” bij het doorvoeren van structurele hervormingen, werd 
zonder debat goedgekeurd tijdens een zitting van de Raad “Landbouw en 
Visserij”. Het programma, dat loopt van 20 mei 2017 tot 31 december 2020, 
zou moeten bijdragen aan de institutionele, administratieve en structurele 
hervormingen die moeten leiden tot meer competitiviteit, productiviteit, 
groei, werkgelegenheid, samenhang en investeringen.

In dit stadium komen de financiële middelen voor het programma uit andere 
programma’s voor technische ondersteuning en van andere middelen die 
opnieuw werden toegewezen uit hoofde van de structuurfondsen en van het 
Fonds voor plattelandsontwikkeling van de EU. De ondersteuningsdienst voor 
structurele hervormingen (SRSS) van de Commissie is verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het programma. De Commissie wordt ook belast met de 
follow-up van de uitvoering van de door het programma gefinancierde acties, 
waarbij ze steunt op de beste praktijken die werden uitgewerkt om Cyprus en 
Griekenland technische bijstand te verlenen in het kader van hun programma’s 
voor structurele aanpassing. Volgens de voorwaarden in de verordening 
(artikel 7) kunnen de lidstaten die steun wensen te ontvangen, een aanvraag 
voor financiële steun indienen “uiterlijk op 31 oktober van een kalenderjaar. 
De Commissie kan richtsnoeren verstrekken voor de belangrijkste elementen 
die in een verzoek om steun moeten worden genoemd”.
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Referentie:
Verordening (EU) 2017/825 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 
2017 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, PB L 129 van 19 mei 2017:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32017R0825.

2.2.  EUROPEES SEMESTER: GOEDKEURING DOOR DE RAAD EPSCO VAN DE LANDSPECIFIEKE 
AANBEVELINGEN BETREFFENDE WERK EN SOCIAAL BELEID

De Raad “Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumen-
tenzaken” (EPSCO) van 15 en 16 juni 2017 keurde de luiken goed betreffende 
de werkgelegenheid en het sociale beleid van de ontwerpen van aanbevelingen 
over de nationale hervormingsprogramma’s 2017 (NHP) van elke lidstaat met 
het oog op de Europese Raad van 22 en 23 juni 2017. Volgens de persmededeling  
bestaat het globale doel van de aanbevelingen voor de periode 2017-2018 “in 
het creëren van meer jobs en het genereren van een snellere groei, daarbij meer reke-
ning houdend met de sociale rechtvaardigheid”. Voor het deel van dit jaar “lag het 
accent in het bijzonder op de erkenning van de cruciale rol die de sociale partners 
spelen, met name in de collectieve onderhandelingen, met respect voor de nationale 
gebruiken; de deelname van de sociale partners aan het opstellen en uitvoeren van 
het betrokken beleid en de hervormingen is essentieel voor een betere aanvaarding 
en doeltreffendheid ervan”. De EPSCO-Raad hield eveneens een debat over de 
“Europese pijler van sociale rechten”.

Na de goedkeuring door de Europese Raad van 23 juni 2017 werden alle 
landspecifieke aanbevelingen formeel goedgekeurd door de raad “Economische 
en financiële zaken” (ECOFIN) tijdens de zitting van 11 juli 2017, waarmee 
de laatste fase van het Europese Semester 2017 werd afgesloten. Volgens de 
Raad ECOFIN zijn “De landspecifieke aanbevelingen 2017 gericht aan 27 
van de 28 EU-lidstaten. Om dubbel werk te vermijden, is er geen landspecifieke 
aanbeveling voor Griekenland, aangezien die lidstaat onder verscherpt toezicht 
staat in het kader van een economisch aanpassingsprogramma”.

De Europese Centrale Bank (ECB) van haar kant uitte haar bezorgdheid over 
de uiteenlopende amendementen en interpretaties van de procedures uit het 
stabiliteits- en groeipact (SGP) na de publicatie door de Europese Commissie 
van de landspecifieke aanbevelingen op 22 mei 2017, die volgens de ECB de 
procedures complexer en de toepassing van de regels in de verschillende landen 
moeilijker maken.
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Referenties:
3548th Council meeting of the Coucil Employment, Social Policy, Health and 
Consumer Affairs, Employment, Social Policy and Health issues, Luxemburg, 
15 en 16 juni 2017, doc. 10376/17:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10376-2017-INIT/en/pdf.
Economisch, werkgelegenheids- en begrotingsbeleid: landspecifieke 
aanbevelingen 2017, persmededeling 457/17, 11 juli 2017:
http://www2.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2017/07/11/
country-specific-recommendations/.
Country-specific recommendations for fiscal policies under the 2017, 
European Semester, European Central Bank:
h t tp : / /www.e cb . eu ropa . eu /pub /pd f /o the r / ebbox201704_07 .
en.pdf?58b4da0265a91064e1de78c9297fbfe6.

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

3.1. DE VISIE ‘DE TOEKOMST VAN EUROPA’, TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER VAN DE 
EUROPESE COMMISSIE

In zijn toespraak over de staat van de Europese Unie van 13 september 2017, 
maakte de Voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, 
duidelijk hoe hij de toekomst van de Europese Unie ziet als een geheel van 27 
lidstaten, na de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om eruit te stappen. 
De grootste prioriteit gaat naar de voortzetting van de ontplooiing van het 
handelsbeleid, de versterking van de competitiviteit van de Europese industrie, 
de strijd tegen de klimaatverandering, de uitbreiding van de bescherming 
van burgers in het digitale tijdperk en een doeltreffender beheer van de 
buitengrenzen en van de migratiestromen.

De Commissie wil, rekening houdend met het besluit van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie in het kader van het verdrag tussen de EU en Singapore, 
een handelsbeleid ontwikkelen dat steunt op overeenkomsten die uitsluitend 
onder de bevoegdheid van de EU vallen. Alleen de arbitragehoven zullen in de 
toekomst worden beschouwd als hoven die onder een gemengde bevoegdheid 
vallen, waarvoor bijgevolg de goedkeuring van de nationale parlementen nodig 
is. In verband met de sociale rechten verwees de Voorzitter van de Europese 
Commissie kort naar de behoefte aan een akkoord over de sociale rechten “op 
onze interne markt”. Op het institutionele vlak pleitte de Voorzitter van de 
Europese Commissie voor de samenvoeging van de functies van Voorzitter 
van de Europese Raad en Voorzitter van de Europese Commissie, een idee dat 
reeds werd geopperd tijdens de werkzaamheden van de Europese Conventie 
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(2002-2003).

De Franse president, Emmanuel Macron, gaf op de Sorbonne op 26 
september 2017, vlak na de parlementsverkiezingen op 23 september in 
Duitsland, een toespraak die in wezen niet verschilt van die van de Voorzitter 
van de Europese Commissie wat betreft het idee van een Europese Unie, 
ondanks de ogenschijnlijke verwerping door die laatste van een begroting 
voor de eurozone “zonder daarom een aanzienlijke begrotingslijn gewijd aan 
de eurozone in het kader van de EU-begroting uit te sluiten” (cf. Sectie 2.1 
van het steunprogramma voor structurele hervormingen waar het Europees 
Parlement en de Raad gezamenlijk toe beslisten).

Onder de grote sleuteldossiers die in de nabije toekomst aan bod komen, vinden 
we de economische en monetaire unie. Meerdere acties worden benaderd op 
basis van de “Roadmap for a more united, stronger and more democratic 
Union” die de Voorzitter van de Europese Commissie ter gelegenheid van zijn 
toespraak over de staat van de Europese Unie verspreidde.

Een “pakket” over de economische en monetaire unie en een aantal voorstellen 
zijn gepland voor 6 december 2017. In dat pakket zitten de omvorming 
van het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM-verdrag) naar een Europees 
monetair fonds; de ontwikkeling van een Europese begrotingslijn binnen de 
begroting van de Unie, die vier functies krijgt: ondersteuning bij structurele 
hervormingen, een stabiliseringsfunctie voor de bankunie en een instrument 
bestemd voor hulp voorafgaand aan de toetreding voor niet-lidstaten van de 
eurozone; de integratie van de “materie” van het Verdrag inzake stabiliteit, 
coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie (VSCB) in 
de Europese wetgeving; en het benoemen van een Europese minister van 
Economie en Financiën met een dubbele bevoegdheid.

In verband met de opname van het ESM-verdrag en van het VSCB in het 
recht van de Unie, wordt in het commentaar op de toespraak over de staat van 
de Europese Unie aanbevolen om gebruik te maken van artikel 352 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) voor het eerste 
en voor het tweede van artikel 126.14 van het VWEU, een oplossing die een 
herziening van het protocol over buitensporige tekorten toelaat. Dankzij die 
twee oplossingen moeten de Europese Verdragen niet worden herzien en worden 
bovendien de betrokkenheid van het Europees Parlement, de goedkeuring in 
het kader van artikel 352 van het VWEU en de eenvoudige raadpleging in 
het kader van de herziening van het protocol over “buitensporige tekorten” 
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mogelijk. Tegenover het Europees Parlement verdedigde de ondervoorzitter 
van de Europese Commissie, Valdis Dombrovskis, op 4 oktober 2017 de 
invoeging van het ESM-verdrag en van het VSCB, overwegend dat “Their 
incorporation into Union law would bring greater democratic accountability and 
legitimacy across the Union”.

Referenties:
Toespraak over de staat van de Unie 2017, President Jean-Claude Juncker, 
Brussel, 13 september 2017:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_nl.htm.
Initiative pour l’Europe. Une Europe souveraine, unie, démocratique, 
toespraak van Emmanuel Macron, 26 september 2016:
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-
emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/.
Staat van de Unie 2017 door Jean-Claude Juncker, Voorzitter van de Europese 
Commissie, brochure 13 september 2017, p. 106:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state-union-2017-
brochure_nl.pdf.
Staat van de Unie 2017 van Voorzitter Juncker, Voorstellen voor de toekomst 
van Europa die op basis van het Verdrag van Lissabon kunnen worden 
uitgevoerd (geannoteerde versie van de toespraak ‘Staat van de Unie 2017 van 
Voorzitter Juncker’):
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu-explained_
nl.pdf.
Vice-President Valdis Dombrovskis, European Parliament Topical Debate: 
Fiscal Compact and its incorporation into the EU legal framework, verklaring 
van 4 oktober 2017:
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/dombrovskis/
announcements/european-parliament-topical-debate-fiscal-compact-and-its-
incorporation-eu-legal-framework_en.

3.2. DE TOEKOMST VAN HET HANDELSBELEID VAN DE EU

Het verzet tegen het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada 
(“Brede Economische en Handelsovereenkomst”, CETA) is een wijdverspreid 
fenomeen binnen de Europese Unie. Na de episode in het Waals Parlement in 
2016, die leidde tot de annulering van de top EU-Canada op 27 oktober 2016, 
vindt het verzet tegen het CETA-verdrag zowel op nationaal als op Europees 
vlak niet langer in de straten, maar in de rechtbank plaats. In België leidde een 
principeovereenkomst binnen het Overlegcomité op 27 oktober 2016 over de 
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ondertekening van CETA tot een deblokkering van de situatie.

In Duitsland gaf het Grondwettelijk Hof na een aanhangigmaking de Duitse 
regering op 13 oktober 2016 toestemming om, onder bepaalde voorwaarden, 
het verdrag goed te keuren. Het Duitse hof oordeelde dat er geen risico was 
op een “onherstelbare schending” van de democratische rechten als het CETA 
in afwachting van de stemming in de parlementen, voorlopig werd toegepast. 
Het Duitse Grondwettelijk Hof keurde de ratificering van de overeenkomst 
goed, hoewel het drie bemerkingen had:
 het verdrag mag alleen betrekking hebben op de domeinen “die op een 

onbetwiste manier onder de bevoegdheid van de Europese Unie vallen”, 
wat niet het geval is voor de bescherming van investeringen of voor het 
internationale maritieme vervoer, die onder de bevoegdheid van de 
lidstaten vallen;
 het gezamenlijke comité van het verdrag mag geen beslissingen nemen 

die niet met eenparigheid door de Raad van ministers van de EU worden 
aanvaard;
 de Duitse grondwet laat Duitsland toe om unilateraal de tijdelijke 

toepassing van het verdrag te verbreken.

In Frankrijk had het verzet tegen CETA met name te maken met de sociale 
rechten. De ‘Commission nationale consultative des droits de l’homme’ 
(CNCDH) keurde op 15 december 2016 een advies goed (33 stemmen 
voor en 4 onthoudingen) over het CETA en het respect voor de rechten van 
de mens, in het bijzonder van de economische en de sociale rechten en de 
milieuprincipes, maar ook vanuit het oogpunt van de afdwingbaarheid in rechte 
en van de rechtsstaat. In het advies van de CNCDH werd de doeltreffendheid 
van de internationale conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie 
(IAO) over de rechten van werknemers die in het CETA worden vermeld, in 
vraag gesteld. Enerzijds suggereert de juridische formulering van het CETA 
dat de toepassing ervan niet dwingend zou kunnen zijn. Anderzijds bestaat er 
geen enkel mechanisme om te sanctioneren wanneer Europa of Canada die 
principes schendt. Voor de Commissie is dat “een gemiste kans om verder te 
gaan in de effectieve uitvoering van het internationaal recht”.

Als kandidaat bij de presidentsverkiezingen zette Emmanuel Macron een 
stap in de richting van de groenen en een deel van de tegenstanders van het 
CETA-verdrag toen hij beloofde om “een commissie van wetenschappers” 
op te richten om de gevolgen van het akkoord te bestuderen en “de tekst te 
laten aanpassen” waar nodig. Als gevolg daarvan benoemde premier Edouard 
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Philippe op 6 juli 2017 negen deskundigen die zetelen in een commissie die de 
impact van het Europees-Canadese vrijhandelsakkoord CETA op het milieu 
en de gezondheid evalueert alvorens op 7 september aanbevelingen te doen.

Dat neemt niet weg dat de “Europese grondwettelijkheid” van de 
zogenoemde handelsakkoorden van de “nieuwe generatie” nog door het 
Europees Hof van Justitie (Luxemburg) moest worden nagegaan. Na de 
aanhangigmaking bij het Hof van Justitie van het verdrag tussen de EU 
en Singapore door de Europese Commissie was de advocaat-generaal van 
het Hof in Luxemburg op 21 december 2016 van mening dat bepaalde 
delen van de overeenkomst niet onder de exclusieve bevoegdheid van de 
Unie vallen en door alle nationale parlementen zouden moeten worden 
goedgekeurd. In zijn besluit van 16 mei 2017 stelde het Hof van Justitie 
dat het akkoord in kwestie een gemengd akkoord was, waarvoor de 
goedkeuring van de nationale parlementen nodig is voor die domeinen 
die niet onder de exclusieve bevoegdheid van de staten valt, namelijk de 
onrechtstreekse buitenlandse investeringen en het mechanisme voor de 
regeling van geschillen tussen investeerders en de staten. Het Hof breidt 
dus de bevoegdheden uit die deel uitmaken van de exclusieve bevoegdheid 
van de Europese Unie in brede domeinen. Alle andere bepalingen, en met 
name die in verband met de openbare aanbestedingen, worden immers 
exclusief Europese bevoegdheden. Dat gaat in tegen de conclusies van de 
advocaat-generaal van 21 december 2016, waarin bij die bepalingen ook 
deze waren opgenomen die de basisnormen bepalen inzake werk en milieu, 
die volgens de advocaat-generaal binnen het toepassingsgebied van ofwel 
het sociale beleid ofwel het milieubeleid vallen.

In de marge van de G20 kondigden de Voorzitter van de Europese 
Commissie, Jean-Claude Juncker, en de Canadese premier, Justin Trudeau, 
aan dat het verdrag vanaf 21 september 2017 voorlopig zou worden 
toegepast. De voorlopige toepassing geldt voor alle bepalingen, met 
uitzondering van het omstreden arbitragemechanisme voor investeringen. 
Op 31 juli 2017 oordeelde het Franse Grondwettelijk Hof dat CETA 
verenigbaar is met de Franse grondwet. “Aan het einde van zijn analyse, en 
binnen het strikte kader van zijn onderzoek van de grondwettelijkheid van 
een akkoord, dat, voor een groot deel, onder de exclusieve bevoegdheid van de 
Europese Unie valt, oordeelde de Grondwettelijke Raad dat het geen herziening 
van de grondwet met zich brengt”, zo lezen we in de mededeling van 31 juli 
2017. Al moet het nog door de 38 nationale en gewestelijke parlementen 
van de lidstaten worden goedgekeurd om volledig van kracht te worden, de 
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Grondwettelijke Raad betwist de gedeeltelijke toepassing vanaf 21 
september 2017 van CETA niet. Het Europees Parlement keurt het 
verdrag op 15 februari 2017 goed. De Raad is echter van mening 
dat het akkoord niet “onherroepelijk” is en dat het mogelijk is om 
“deze voorlopige toepassing te onderbreken indien het voor een partij 
onmogelijk zou blijken om het goed te keuren”. Met betrekking tot de 
voorwaarden voor een verbreking is de Raad van mening dat uit het 
akkoord kan worden opgemaakt dat het niet “onherroepelijk” is.

Op 7 juli 2017 gaf de Franse CETA-commissie een kritisch advies over 
de verenigbaarheid van CETA met de klimaatakkoorden, waaronder 
het akkoord van Parijs (COP 21, dat van 30 november tot 12 december 
2015 in Parijs plaatsvond). Volgens de CETA-commissie “moet erop 
worden gewezen dat in CETA een procedure tot amendering is 
opgenomen (artikel 30.2) en een mogelijkheid tot uitdoving (artikel 
30.9): “Een Partij kan dit akkoord opzeggen door een schriftelijk 
uitdovingsbericht te bezorgen aan de Secretaris-generaal van de Raad 
van de Europese Unie en aan het Canadese ministerie van Buitenlandse 
Zaken, Handel en Ontwikkeling, of aan hun respectievelijke opvolgers. 
Dit akkoord dooft 180 dagen na de datum van dat bericht uit”. De 
Europese lidstaten moeten het met een dergelijke stap dan echter nog 
eens zijn. De aanbevelingen van de deskundigen komen te laat om tot 
een herziening van CETA te kunnen leiden. Het andere voorstel van de 
deskundigen betrof onderhandelingen over een akkoord tussen de EU 
en Canada dat steunt op klimaatkwesties om de mogelijk schadelijke 
effecten van CETA op het klimaat te compenseren. Dat voorstel is 
soepeler dan een heronderhandeling, maar kan op zich niet leiden tot 
een oplossing voor alle onzekerheden die uit de meest controversiële 
hoofdstukken van CETA voortvloeien.

In België ten slotte kondigde de regering in de nasleep van het besluit 
van het Hof van Justitie van de EU over het handelsakkoord tussen de 
EU en Singapore op 18 mei 2017 de aanhangigmaking bij het Hof 
van Justitie van de EU aan van het CETA-verdrag in de loop van de 
zomer. Ondanks de politieke crisis die ontstond doordat een van de 
coalitiepartners uit de Waalse regering stapte, spande de Belgische 
regering op 6 september 2017 een zaak aan die uitsluitend betrekking 
heeft op de verenigbaarheid van het gerechtelijke systeem van de 
investeringen (“ICS”) met de Europese verdragen.
De toekomstige handelsverdragen waarover de EU zal onderhandelen 

371030_SOC_ZEK_BOOK NL.indb   107 20/03/18   09:32



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2017

108

en die tot de prioriteiten behoren die de Voorzitter van de Europese Commissie 
in zijn toespraak over de staat van Unie aanhaalde, zullen verdragen zijn met 
betrekking tot de exclusieve bevoegdheden van de EU zoals die door het Hof 
van Justitie van de EU zijn bepaald en uitgebreid, waarin geen ICS-mechanisme 
zal zijn opgenomen en die onder een andere procedure vallen. Met dat doel 
publiceerde de Commissie op 13 september 2017 een “aanbeveling voor 
een besluit” van de Raad waarin ze toestemming geeft voor het starten van 
onderhandelingen voor een verdrag tot oprichting van een multilateraal gerecht 
voor de beslechting van investeringsgeschillen. In de tekst lezen we dat “bij 
gelegenheid van de goedkeuring van het besluit betreffende de ondertekening 
van de CETA door de Raad het volgende, wordt verklaard: “[de Raad] steunt 
[...] de Europese Commissie in haar voornemen om werk te maken van de 
oprichting van een multilateraal investeringsgerecht dat, zodra het is ingesteld, 
en overeenkomstig de in de CETA voorziene procedure, het door de CETA 
ingestelde bilaterale systeem zal vervangen.” Volgens het document “zal dit 
initiatief alleen betrekking hebben op procedurele kwesties. “Kwesties zoals 
de toepasselijke wetgeving of normen inzake uitlegging, met inbegrip van het 
garanderen van de verenigbaarheid met andere internationale verplichtingen 
(bijvoorbeeld van de Internationale Arbeidsorganisatie en VN-verdragen), 
komen aan de orde in de desbetreffende investeringsovereenkomsten, die 
moeten worden toegepast door het multilaterale investeringsgerecht”.

Referenties:
Applications for a Preliminary Injunction in the “CETA” Proceedings 
Unsuccessful, Press Release No. 71/2016, 13 oktober 2016, referentie: 2 BvR 
1368/16, 2 BvR 1444/16, 2 BvR 1823/16, 2 BvR 1482/16, 2 BvE 3/16:
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/
EN/2016/bvg16-071.html.
Ne sacrifions pas les droits de l’homme aux intérêts commerciaux: l’exemple du 
CETA, Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), 
15 december 2016:
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/161215_avis_accords_comm._et_fin_
et_droits_de_lhomme_format_a5_0.pdf.
Adviesprocedure 2/15, 21 december 2017:
http://curia.europa.eu/juris/document/
document94&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first 
&part=1&cid=747693.
Advies krachtens artikel 218, lid 11, VWEU, Advies 2/15 van het Hof, 16 
mei 2017:
http://curia.europa.eu/juris/document/
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document.f?text=&docid=190727&pageIndex=0&doclang=NL&mode= 
req&dir=&occ=first&part=1&cid=824354.
Decision no. 2017-749 DC of 31 July 2017 - Comprehensive Economic and 
Trade Agreement between Canada, on the one hand, and the European Union 
and its Member States, on the other, persbericht 2017-749 DC:
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-
decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-749-dc/version-
en-anglais.149908.html.
Rapport au Premier ministre. L’impact de l’Accord Economique et 
Commercial Global entre l’Union européenne et le Canada (AECG/ CETA) 
sur l’environnement, le climat et la santé, 7 juli 2017:
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/
document/2017/09/rapport_de_la_commission_devaluation_du_ceta_-
_08.09.2017.pdf.
Minister Reynders dient adviesvraag in over CETA, Mededeling van de 
minister van Buitenlandse Zaken, 6 september 2017:
https://diplomatie.belgium.be/nl/newsroom/nieuws/2017/minister_
reynders_dient_adviesvraag_in_over_ceta.
Aanbeveling voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen 
van onderhandelingen over een verdrag tot oprichting van een multilateraal 
gerecht voor de beslechting van investeringsgeschillen, COM(2017) 493, 13 
september 2017:
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:df96826b-985e-11e7-
b92d-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF.
Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, 
enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds - Verklaringen 
voor de Raadsnotulen, Verklaring 36, 27 oktober 2016:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13463-2016-REV-1/nl/pdf.
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4.  SOCIALE EU-WETGEVING/PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN

4.1. EUROPESE PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN

De EPSCO-Raad van midden juni 2017 keurde eveneens het 
gemeenschappelijke advies van het Comité voor de werkgelegenheid (EMCO) 
en het Comité voor Sociale Bescherming (SPC) goed, die: “herhalen dat een 
sterk sociaal Europa gebaseerd is op effectieve en elkaar versterkende doelstellingen 
van duurzame en inclusieve groei en hoogwaardige banen, concurrentievermogen 
en sociale cohesie. Daarom moet er samenhang bestaan tussen de doelstellingen van 
de sociale pijler en de bredere Europese agenda voor concurrentievermogen, macro-
economische en budgettaire coördinatie en verdieping van de interne markt”.

Referentie:
De Europese pijler van sociale rechten − Bekrachtiging van het gezamenlijk advies 
van het SPC en het EMCO, doc. 9498/17, 2 juni 2017:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9498-2017-INIT/nl/pdf.

5.     DE STEM VAN DE INTERNATIONALE ORGANISATIES

  
5.1. IMF/EUROZONE: TEKENEN VAN HERSTEL MAAR HERVORMINGEN ZIJN NODIG

De Raad van Beheer van het IMF sloot op 21 juli 2017 zijn raadpleging over 
het beleid van de eurozone op basis van Artikel IV van zijn statuten af. Volgens 
het IMF “Leverde het sterkere economische herstel in de eurozone het voorbije jaar 
meer banen en kansen op. De lidstaten van de eurozone profiteren allemaal van 
dat herstel en de verschillen in de groeicijfers tussen de landen waren nooit kleiner 
na de invoering van de euro in 1999. Ondanks die groei kampt de eurozone echter 
nog steeds met een hoge overheidsschuld in bepaalde landen, met een gebrek aan 
convergentie van de inkomens tussen de lidstaten en met de noodzaak om de voor 
de crisis opgebouwde onevenwichten af te bouwen; op al die domeinen zijn nieuwe 
hervormingen nodig”.

Op institutioneel vlak staat het IMF achter “het aanleggen van een 
gecentraliseerde budgettaire capaciteit, zodat de eurozone de landen die met grote 
problemen kampen, de mogelijkheid kan bieden om schokken op te vangen, zelfs 
als hun eigen budgetten sterk worden aangesproken. Dat mechanisme zou kunnen 
worden gecombineerd met de hervorming van het budgettaire kader om er de regels 
van te vereenvoudigen en de uitvoeringsprocedures van te automatiseren”.
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Referenties:
IMF Executive Board Concludes 2017 Article IV Consultation on Euro Area 
Policies, persbericht, 25 juli 2017:
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/07/25/pr17297-imf-executive-
board-concludes-2017-article-iv-consultation-on-euro-area-policies;
persbericht (in het Frans): http://www.imf.org/fr/News/Articles/2017/07/24/ 
na072517-euro-area-there-is-recovery-but-reforms-are-needed.

5.2. RAPPORT VAN HET ONAFHANKELIJKE  BEOORDELINGSBUREAU VAN HET INTERNATIONAAL 
MONETAIR FONDS OVER DE SOCIALE BESCHERMING

Uit een recent rapport van het onafhankelijk beoordelingsbureau (in het 
Engels afgekort als IEO) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), 
hebben de organen van het fonds de manier geanalyseerd waarop het fonds 
“grote aandacht besteedde aan de sociale bescherming”. De afwezigheid van 
een officiële definitie van sociale bescherming of van algemenere concepten die 
deels overlappen, zoals “sociale uitgaven” en “sociale waarborgen” binnen (of 
buiten) het IMF, bemoeilijkt de evaluatie van de rol die het IMF op het vlak 
van sociale bescherming speelt. Uit de analyse, die de periode van 2006 tot 
2015 betreft, blijkt dat “de samenwerking tussen het IMF en de Wereldbank op 
het gebied van sociale bescherming over het algemeen vruchten heeft afgeworpen. 
Ze maakte het voor het IMF mogelijk om op een doeltreffende manier gebruik te 
maken van de knowhow van de Wereldbank op dat vlak. Hoewel de strategie waar 
het IMF de voorkeur aan gaf, namelijk inzetten op de sociale bescherming van 
verarmde en kwetsbare bevolkingsgroepen, afgestemd was op die van de Wereldbank, 
stemde hij minder goed overeen met de benadering van de sociale bescherming die 
steunt op de rechten die de Internationale Arbeidsorganisatie en de organen van de 
Verenigde Naties goedkeurden en waarbij de nadruk ligt op de universele voordelen 
en het doelgericht werken per categorie (bevolkingsgroep bijvoorbeeld) in plaats van 
per inkomen. Dat verschil in standpunt bleek problematisch voor de samenwerking 
tussen het IMF en deze organen en zou de samenwerking tussen de Wereldbank en 
het IMF in de toekomst kunnen bemoeilijken, terwijl de eerste de neiging heeft om 
te streven naar een universele sociale bescherming”.

Referenties:
The IMF and Social Protection. Evaluation Report 2017, Independent 
Evaluation Office (IEO) of the International Monetary Fund, 24 juli 2017:
http://www.ieo-imf.org/ieo/files/completedevaluations/SP%20-%20
Press%20Release%20-%20Web.pdf.; Full report: http://www.ieo-imf.org/
ieo/files/completedevaluations/SP%20-%202017EvalReport.pdf. (Vertaling)
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