
177

EUROPESE DIGEST – 
INTERNATIONALE DIGEST

DOOR CECILE BARBIER
Europees Sociaal Observatorium (ESO), Brussel

In het laatste kwartaal van 2017 werden verschillende verkiezingen 
georganiseerd in de Europese Unie. De belangrijkste gebeurtenis is de 
vorming van een coalitieregering tussen rechts (volkspartij) en extreemrechts 
in Oostenrijk, waarmee een einde wordt gesteld aan het tijdperk van de grote 
coalitie tussen conservatieven en sociaaldemocraten.
Op het gebied van “economisch bestuur” vonden twee soms tegenstrijdige 
gebeurtenissen plaats in het laatste kwartaal van 2017. De eerste is de uitroeping 
van de Europese Pijler van sociale rechten op een top die door de Europese 
Commissie en Zweden werd georganiseerd. De tweede is de voorstelling, 
op 6 december, van het “Economische en Monetaire Unie-pakket”. In het 
verlengde daarvan heeft de Europese Commissie het Europees Semester 2018 
voor de coördinatie van het economisch en budgettair beleid gelanceerd.
Op het gebied van internationale betrekkingen blijft de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) nadenken over de toekomst van werk met het oog 
op haar honderdste verjaardag in 2019.

1. HET INSTITUTIONELE DEBAT

1.1. ACHTERUITGANG VAN HET “POPULISME” IN DE EUROPESE UNIE?

Bij de presidentsverkiezingen in Slovenië (22 oktober en 12 november 2017) 
werd Borut Pahor (centrumlinks), de aftredende president, na de tweede 
verkiezingsronde op 12 november herkozen voor een tweede mandaat van 
5 jaar als president van de republiek. De 54-jarige Borut Pahor werd bijna 
herkozen in de eerste ronde, zoals voorspeld door de peilingen, en behaalde 
47,1% van de stemmen op 22 oktober met meer dan 55% onthouding. Een 
recordonthouding werd opgetekend op 12 november, met slechts vier van de 
tien Slovenen die naar de stembus gingen (41,7%, 2 punten minder dan in de 
eerste ronde). Zijn tegenstander, Marjan Sarec, zonder politieke etiquette en 
burgemeester van een kleine stad, had voor een verrassing gezorgd door 24,9% 
van de stemmen te behalen in de eerste ronde, vóór zeven andere kandidaten, 
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waaronder die van grote politieke partijen, door met name campagne te voeren 
voor de verwerping van elites.

In Oostenrijk behaalde de Volkspartij (ÖVP) van Sebastian Kurz na 
de parlementsverkiezingen van 15 oktober 31,4% van de stemmen 
en won 61 zetels (een winst van 14 zetels ten opzichte van de vorige 
parlementsverkiezingen op 29 september 2013). Deze met een jaar vervroegde 
parlementsverkiezingen, die uitgelokt werden door Sebastian Kurz, maakten 
een einde aan de tienjarige grote coalitie met de sociaaldemocraten (SPÖ) van 
aftredend kanselier Christian Kern. De 31-jarige Sebastian Kurz had ervoor 
gekozen om zijn kandidaten voor te stellen onder de naam “Lijst Sebastian 
Kurz – Nieuwe Volkspartij” en het zwart, de traditionele kleur van de ÖVP, 
te vervangen door turkoois om te overtuigen van zijn wil tot verandering. 
De extreemrechtse partij (FPÖ, Vrijheidspartij), geleid door Heinz-Christian 
Strache, werd tweede met 26% van de stemmen. Ze behaalde 51 zetels (13 
meer dan bij de vorige verkiezing). De FPÖ wordt op de voet gevolgd door 
de Sociaaldemocratische Partij (SPÖ) onder leiding van aftredend kanselier 
Christian Kern, die 26,9% van de stemmen heeft behaald en 52 zetels heeft 
behouden. De participatiegraad (79,5%) was 5 procentpunten hoger dan bij 
de vorige parlementsverkiezingen in september 2013. Op 18 december 2017 
wordt de coalitieregering tussen de ÖVP en de FPÖ geleid door Sebastian 
Kurz, die daarmee de jongste leider van een lidstaat van de Europese Unie 
wordt. Bij de eerste deelname van de FPÖ aan de Oostenrijkse regering, tussen 
2000 en 2005, hadden de andere Europese staten een aantal symbolische 
maatregelen genomen tegen Oostenrijk, dat in het tweede semester van 2018 
het voorzitterschap van de Raad van de EU op zich zal nemen.

In de Tsjechische Republiek werden parlementsverkiezingen georganiseerd op 
20 en 21 oktober. Na de verkiezingen kwam de partij ANO (JA), waarvan 
het acroniem zowel “ja” als “actie van ontevreden burgers” betekent, de 
“populistische” partij die lid is van de aftredende coalitie onder leiding van 
miljardair Andrej Babis, aan de leiding met 29,6% van de stemmen en 78 zetels 
(31 meer dan bij de vorige parlementsverkiezingen op 25 en 26 oktober 2013). 
De Democratische Burgerpartij (ODS), een rechtse Eurosceptische partij 
geleid door Petr Fiala, werd tweede met 11,3% van de stemmen en 25 zetels 
(winst van 9 zetels). Ze wordt gevolgd door de Piratenpartij (P), die 10,8% 
van de stemmen heeft behaald en 22 zetels heeft gewonnen en voor het eerst 
in haar geschiedenis is toegetreden tot het Tsjechische parlement. Hetzelfde 
geldt voor de nationalistische partij “Vrijheid en Directe Democratie” (SPD), 
een rechtse populistische partij onder leiding van Tomio Okamura, die op de 
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vierde plaats is geëindigd met 10,6% van de stemmen en 22 zetels. Eind 2017 
waren de besprekingen over de vorming van een regering nog steeds aan de 
gang.

2. ECONOMISCH EN SOCIAAL BESTUUR

2.1. ECONOMISCH BESTUUR

De opname van de intergouvernementele “anticrisisverdragen” in het recht van de Europese 
Unie
In het licht van de Brexit, die door de Europese elite als een “onverwachte 
schok” werd beschouwd, had de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-
Claude Juncker, in de State of the Union in september 2017 aangedrongen 
op een meer verenigde, sterkere en meer democratische Europese Unie. In het 
kader van de Economische en Monetaire Unie (EMU) werden verschillende 
acties overwogen: bijvoorbeeld de omzetting van het Verdrag betreffende het 
Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) in een Europees Monetair Fonds 
(EMF). Deze omzetting, die ook werd aangekondigd in het verslag van de vijf 
voorzitters, wordt ook gesteund door het Europees Parlement in een resolutie 
van 16 februari 2017 over de begrotingscapaciteit van de eurozone. In 2012 
werd in een resolutie van het Europees Parlement van 20 november tevens de 
optie van “communautarisering” van het begrotingsverdrag aanbevolen. Voor 
het Europees Parlement heeft de ondervoorzitter van de Europese Commissie, 
Valdis Dombrovskis, op 4 oktober 2017 ook de integratie van het ESM-verdrag 
en het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en 
Monetaire Unie (VSCB) gerechtvaardigd door te oordelen dat “de opname 
ervan in het recht van de Unie zou resulteren in een grotere democratische 
verantwoordelijkheid en meer legitimiteit in de hele Unie”.

Op 6 december 2017 stelt de Europese Commissie een stappenplan voor 
om de Europese Economische en Monetaire Unie te versterken. Naast de 
voornoemde voorstellen worden er verschillende institutionele maatregelen 
overwogen, zoals de fusie van de voorzitter van de Eurogroep en die van de 
ondervoorzitter van de Europese Commissie die belast is met economische en 
financiële zaken, alsook nieuwe begrotingsinstrumenten.

Het voorstel om het ESM om te zetten in het EMF, neemt de vorm aan van een 
verordening, verankerd in artikel 352 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, de enige rechtsgrondslag van de Europese Commissie 
(COM (2017) 827, blz. 12). De goedkeuring van het Europees Parlement is 
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vereist en de Raad zal met eenparigheid van stemmen beslissen, maar in dit 
geval “kan de toepassing van de maatregel worden beperkt tot een subgroep 
van lidstaten (...)”, waarbij het ESM-verdrag slechts tussenbeide komt “om 
de financiële stabiliteit van de eurozone te behouden”. Het voorstel voor een 
verordening wordt aangevuld door een project dat als basis moet dienen voor 
een intergouvernementele overeenkomst tussen de lidstaten van de eurozone 
over de statuten van het toekomstige EMF. Veelbetekenend is dat het project van 
de Europese Commissie nieuwe elementen bevat om een gemeenschappelijk 
vangnet voor het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds te bieden, een 
toevoeging die essentieel wordt geacht voor de ontwikkeling van de tweede 
pijler van de bankenunie, het gemeenschappelijke afwikkelingsmechanisme.

De Commissie verduidelijkt dat het “voorstel voor een verordening [over 
de oprichting van het EMF] de grondrechten eerbiedigt”. Dit zou dus een 
voordeel hebben ten opzichte van het ESM voor zover het Hof van Justitie 
van de Europese Unie had geoordeeld dat het ESM, als internationaal verdrag, 
niet het recht van de Unie ten uitvoer kon leggen. Het ‘sociale’ blijft echter 
verdacht: de directeur-generaal van het EMF zou vertrouwelijke besprekingen 
achter gesloten deuren kunnen houden met de voorzitters en ondervoorzitters 
van de bevoegde commissies van het Europees Parlement betreffende zijn 
taken en, met name, de analyse van de sociale impact (voorstel voor het artikel 
5 van de verordening betreffende het EMF).

De omzetting van het Europees Stabiliteitsmechanisme in een Europees 
Monetair Fonds stuit op grote terughoudendheid bij de leiders van de financiële 
en monetaire instanties in Duitsland. De voorzitter van het ESM, de Duitser 
Klaus Redling, verdedigt het intergouvernementele karakter van het ESM, 
terwijl de voorzitter van de Bundesbank, Jens Weidmann, tevens voorzitter 
van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB), verklaart dat het idee van 
een dergelijke omzetting “kritisch moet worden onderzocht”, waarbij hij de 
voorkeur geeft aan het bindende effect van de EU-begrotingsregels, dat moet 
worden vergroot, en de “disciplinerende” functie van de financiële markten 
die moet worden versterkt. Nu dat er belangrijke statutaire veranderingen op 
handen zijn binnen de Europese Centrale Bank (ECB), vormt de mogelijkheid 
dat het voorzitterschap ervan toevalt aan Jens Weidmann, een breuk met de 
oorspronkelijke geest van de ontwerpers van de EMU-pijler van het Verdrag 
van Maastricht, volgens welke het voorzitterschap van de ECB niet zou 
kunnen toekomen aan een Duitser.
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Het wetgevingsvoorstel over de integratie in het rechtskader van de Unie van 
de “kern” van het VSCB neemt de vorm aan van een voorstel voor een richtlijn 
gebaseerd op artikel 126, par. 4 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU), dat de raadpleging van het Europees Parlement 
impliceert (COM (2017) 824). Het gaat erom artikel 3 van het VSCB, de 
“kern” van het begrotingspact, te integreren, namelijk de toepassing van een 
regel voor een structureel begrotingsevenwicht evenals het correctiemechanisme 
bij een aanzienlijk verschil. De Europese Commissie heeft begin 2017 al 
een analyse uitgevoerd van de omzetting van deze bepalingen in nationale 
wetgevingen (C 2017, 120). Aldus voorgesteld is de operatie bedoeld om de 
controlebevoegdheden te behouden van de Commissie, die verantwoordelijk 
zou zijn voor het opstellen van een verslag vóór 30 juni 2024 en vervolgens 
om de vijf jaar (artikel 5 van het voorstel voor een richtlijn). Het argument van 
de Commissie is gebaseerd op juridische vereenvoudiging en op verbetering 
en continuïteit van het toezicht in het kader van het economische bestuur. 
De operatie zou het mogelijk maken de bestaande begrotingskaders aan te 
vullen en te versterken, waarvan de doelstelling een “voorzichtig niveau van 
overheidsschuld” is. Ze zou de praktijk van de interparlementaire vergaderingen 
die elk jaar door het Europees Parlement worden georganiseerd, evenals de 
regels inzake stemming die zijn overeengekomen tussen de verdragsluitende 
partijen bij het VSCB, handhaven.

In het voorstel voor een richtlijn van de Europese Commissie herinnert 
een overweging eraan dat de lidstaten zich ertoe hebben verbonden om de 
voorstellen of aanbevelingen van de Commissie te steunen wanneer deze 
laatste van oordeel is dat een staat van de eurozone niet voldoet aan het 
tekortcriterium in het kader van een procedure bij buitensporige tekorten, 
tenzij een gekwalificeerde meerderheid zich verzet tegen de voorgestelde 
of aanbevolen beslissing. Deze oplossing is in overeenstemming met het 
rechtsinstrument dat de richtlijn is, maar waarbij de vraag kan gesteld worden 
wat de bijkomende juridische waarde is, de omgekeerde meerderheid blijft een 
procedure “op het randje”.

Referenties:
Statement 4 October 2017 European Parliament Topical Debate: Fiscal 
Compact and its incorporation into the EU legal framework, 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.
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Jean-Claude Juncker kwam naar de Kamer om het ontwerp van internationaal 
verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de EMU voor te stellen, 
26 januari 2012:
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2012/01/chd-jcj-traite/
index.html.
Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de oprichting van het 
Europees Monetair Fonds, COM (2017) 827, p. 12, 6 december 2017.
Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van bepalingen ter 
versterking van de begrotingsverantwoordelijkheid en de begrotingskoers op 
middellange termijn in de lidstaten, COM (2017) 824, 6.12.2017, p. 11, 6 
december 2017:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017P
C0824&rid=2.
Zaak Pringle, C370/12, 27 november 2012:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:6201
2CJ0370&from=NL.
Weidmann, Versterking van de individuele verantwoordelijkheid in de 
Monetaire Unie, 21 december 2017:
https://www.bundesbank.de/en/tasks/topics/weidmann---maintaining-
stability-is-a-never-ending-task--666968.
Report from the Commission presented under Article 8 of the Treaty on 
Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary 
Union, C(2017) 1201, 22 februari 2017:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/c20171201_en.pdf.

2.2. EUROPEES SEMESTER

Op 22 november 2017 heeft de Europese Commissie in het kader van het 
Europees Semester haar “najaarspakket” voorgesteld met als titel “naar 
duurzame en inclusieve groei”. Het “pakket” bevat:

�	de jaarlijkse groeianalyse 2018;
�	het waarschuwingsmechanismeverslag 2018;
�	het ontwerp van het gezamenlijke verslag over de werkgelegenheid van 2018;
�	een voorstel voor de wijziging van de werkgelegenheidsrichtsnoeren;
�	een aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het economische 

beleid van de eurozone;
�	de beoordeling van de ontwerpbegrotingsplannen voor 2018 van de 

lidstaten van de eurozone: een algemene mededeling en een individueel 
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advies voor 18 lidstaten van de eurozone (met uitzondering van 
Griekenland);

�	een reeks maatregelen in het kader van het stabiliteits- en groeipact.

Volgens de Europese Commissie is de jaarlijkse groeianalyse 2018 (JGA 
2018) bedoeld om “de duurzame economische en sociale convergentie nieuw 
leven in te blazen dankzij de heilzame driehoek van het bevorderen van 
investeringen, het voortzetten van structurele hervormingen en het voeren van 
een verantwoord begrotingsbeleid”. De Commissie herinnert eraan dat het 
voortbouwt op de andere referentiedocumenten van het Europees Semester 
(het waarschuwingsmechanismeverslag, het ontwerp van het gezamenlijke 
verslag over de werkgelegenheid en de economische prognoses van de 
Commissie). De JGA 2018 is ook gebaseerd op de Europese Pijler van sociale 
rechten.

Met andere woorden, de werkgelegenheidsrichtsnoeren waarop de 
aanbevelingen per land zijn gebaseerd, zijn in overeenstemming gebracht met 
de beginselen van de Europese Pijler van sociale rechten. Er dient op te worden 
gewezen dat het ontwerp van het gezamenlijke verslag over de werkgelegenheid, 
dat de meeste indicatoren bevat van de sociale boordtabel voor de analyse van 
de domeinen die onder de Europese Pijler van sociale rechten vallen, door 
het comité voor werkgelegenheid en het comité voor sociale bescherming zal 
worden onderzocht met het oog op de definitieve invoering ervan door de 
EPSCO-raad in maart 2018.

Met betrekking tot de eurozone wordt de aanbeveling van de Europese 
Commissie betreffende het economische beleid van de eurozone gepresenteerd 
bij de opening van het Europees Semester. Er wordt naar verwezen in de 
Pijler van sociale rechten in overweging 10 die de filosofie introduceert van de 
aanbeveling over de “sociale aspecten”, herleid tot de sociale prestaties op vlak 
van werkgelegenheid en toegang tot de “arbeidsmarkt”.

De Commissie beveelt aan dat de lidstaten in de loop van de periode 
2018-2019 “hervormingen doorvoeren die bijdragen aan het scheppen van 
kwalitatieve banen, aan gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke 
arbeidsvoorwaarden en ondersteuning van sociale bescherming en inclusie. 
Hervormingen dienen in te zetten op:
i) betrouwbare en flexibele arbeidscontracten, gekoppeld aan voldoende 

ondersteuning bij transities en het vermijden van compartimentering van 
de arbeidsmarkt;
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ii) kwalitatieve en doeltreffende stelsels voor een leven lang leren en opleiding, 
die erop gericht zijn de vaardigheden te laten aansluiten op de behoeften 
op de arbeidsmarkt;

iii) een doeltreffend actief arbeidsmarktbeleid ter ondersteuning van de 
arbeidsmarktparticipatie;

iv) houdbare en adequate socialebeschermingsstelsels die inspelen op nieuwe 
arbeidsvormen en arbeidsrelaties;

v) soepele arbeidsmobiliteit tussen banen, sectoren en locaties;
vi) een echte sociale dialoog en loononderhandelingen op het geschikte 

niveau;
vii) de belastingdruk verschuiven, weg van arbeid, met name voor mensen met 

een laag inkomen en tweede verdieners”.

Wanneer we de aanbeveling voor de “eurozone” van 2017 vergelijken met die 
van 2016, valt nog te bezien of de terugkeer van flexizekerheid in de vorm 
van “een soepele arbeidsmobiliteit tussen banen, sectoren en locaties”, de 
toevoeging van “een echte sociale dialoog en loononderhandelingen op het 
geschikte niveau” en de “belastingdruk verschuiven” gericht op “mensen 
met een laag inkomen en tweede verdieners” zullen volstaan om een sociale 
dimensie te geven aan het “Europees Semester voor coördinatie van het 
beleid”, zoals het zichzelf heeft herdoopt.

Referenties:
Najaarspakket Europees semester: naar duurzame en inclusieve groei, IP-17-
4681, 22 november 2017:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4681_nl.htm.
Jaarlijkse groeianalyse 2018, COM (2017) 690, 22 november 2017:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0690:F
IN:NL:PDF.
Aanbeveling voor een Aanbeveling van de Raad over het economisch beleid van 
de eurozone {SWD(2017) 660 final}, COM (2017) 770, 22 november 2017:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0770:F
IN:NL:PDF;
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com-2017-770-en.pdf.
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3.  HERZIENING VAN DE VERDRAGEN/TOEKOMST VAN DE EUROPESE UNIE

3.1. LEIDERSAGENDA/BREXIT

Op 20 oktober 2017 hebben de Europese leiders de “Leidersagenda” 
goedgekeurd en zijn ze overeengekomen om de interne voorbereidingen te 
starten voor de tweede fase van de Brexit-besprekingen. Op vraag van de EU-
leiders die op 28 september 2017 bijeenkwamen in Talinn, in Estland, had de 
voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, de “Leidersagenda” opgesteld 
met als doel de inspanningen op te voeren “om ook in de moeilijkste kwesties 
vooruitgang te boeken, met behoud van de eenheid van de EU”. De Europese 
Raad heeft de agenda op 20 oktober 2017 volledig goedgekeurd. Volgens de 
verspreide tekst, die nog kan veranderen, bevat deze agenda “geen punten die 
regelmatig terugkomen, zoals externe betrekkingen, behalve wanneer nu al een 
specifiek punt bekend is. Tussen nu en eind maart 2019 zal er tevens een aantal 
reguliere bijeenkomsten van de Europese Raad in artikel 50-samenstelling 
moeten plaatsvinden om de Brexit te bespreken”.

Ter gelegenheid van de top van Göteborg in Zweden op 17 november 2017 
werd de eerste vergadering in het kader van de leidersagenda bijeengeroepen 
waarop de aanwezige leiders debatteerden over onderwijs en cultuur. In 
de marge van de bijeenkomst van de Europese Raad van december 2017 
hebben de EU-leiders een debat gehouden over de te volgen weg voor “het 
migratiebeleid, met inbegrip van de interne en externe dimensies ervan”. 
Dit debat was bedoeld om de weg vrij te maken voor een akkoord over de 
hervorming van het asielstelsel tegen juni 2018 en de versterking van de 
controles aan de buitengrenzen. Tijdens de top van de eurozone, die werd 
gehouden in een “configuratie die openstaat voor 27 lidstaten”, was het 
debat van de leiders gericht op de Economische en Monetaire Unie en de 
Bankenunie. Een werkplan voor de volgende zes maanden, met inbegrip van 
een nieuwe top van de eurozone gepland voor maart 2018, werd goedgekeurd.

Met betrekking tot de Brexit heeft de Europese Raad in zijn “artikel 50”-formatie 
(leiders van de EU27) op 15 december 2017 bevestigd dat voldoende 
vooruitgang is geboekt met betrekking tot de rechten van de burgers, Ierland 
en de financiële regeling en heeft de Raad richtsnoeren aangenomen om over 
te gaan tot de tweede fase van de onderhandelingen. Deze ontwikkeling volgt 
ook op de resolutie van het Europees Parlement van 13 december waarin de 
“bevredigende” vooruitgang wordt bevestigd.

381466_NL BTSZ 2018-1.indb   185 13/02/19   11:22



186

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2018

Referenties:
Leidersagenda, Europese Raad, oktober 2017:
https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf.
Conclusies van de Europese Raad (artikel 50), EUCO XT 2001 4 /17:
http://www.consilium.europa.eu/media/23498/20-euco-conclusions-art50-fr.pdf.
Leidersagenda. Nota over onderwijs en cultuur, november 2017:
https://www.consilium.europa.eu/media/35280/nl_leaders-agenda-note-on-
education-and-culture.pdf.
Leidersagenda. Economische en Monetaire Unie, december 2017:
http://www.consilium.europa.eu/media/32099/fr_leaders-agenda-note-on-
emu.pdf.
Leidersagenda: Nota over het immigratiebeleid, december 2017:
http://www.consilium.europa.eu/media/32147/fr_leaders-agenda-note-on-
migration.pdf.
EUCO XT 200 1 1 /17:
http://www.consilium.europa.eu/media/32244/15-euco-art50-guidelines-fr.pdf.
Resolutie van het Europees Parlement van 13 december 2017 over de stand 
van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P8-TA-2017-0490+0+DOC+XML+V0//NL.

4. SOCIALE WETGEVING VAN DE EU/PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN

4.1. SOCIALE TOP VOOR WERKGELEGENHEID EN RECHTVAARDIGE GROEI EN DE EUROPESE 

PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN

In zijn laatste toespraak over de State of the Union, gehouden op 13 september 
2017, bevestigde de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude 
Juncker, de verbintenis van de Commissie om de tenuitvoerlegging van de 
Europese Pijler van sociale rechten voort te zetten. Deze laatste is een essentieel 
instrument voor het creëren van een grondigere, eerlijkere en socialere 
interne markt: “Om sociale versnippering en sociale dumping in Europa te 
voorkomen, zouden de lidstaten het zo snel mogelijk eens moeten worden 
over een Europese pijler van sociale rechten. Uiterlijk zou dat op de top van 
Göteborg in november moeten gebeuren. De nationale sociale stelsels zullen 
nog lange tijd blijven verschillen en afzonderlijk blijven bestaan. Maar op 
zijn minst zouden we het eens moeten worden over een Unie voor Europese 
sociale normen, als gemeenschappelijke basis voor wat wij met ons allen op de 
eengemaakte markt sociaal billijk achten”.
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Op 17 november 2017 ondertekenden de voorzitter van de Europese 
Commissie Jean-Claude Juncker, de voorzitter van het Europees Parlement, 
Antonio Tajani, en de voorzitter van de Raad van de Europese Unie, premier 
Jüri Ratas van Estland, een institutionele verklaring van de “Europese Pijler 
van sociale rechten” tijdens de “Sociale top voor eerlijke banen en groei”, 
georganiseerd in Göteborg, in Zweden. In totaal gingen 515 afgevaardigden, 
onder wie 26 staatshoofden, naar Göteborg, onder meer de Franse president 
Emmanuel Macron, de Britse premier Theresa May en andere staatshoofden 
en regeringsleiders van de EU, evenals de Noorse premier Ema Solbeg. Alleen 
Angela Merkel, bondskanselier van Duitsland, Juha Sipilä, premier van 
Finland, en Nicos Anastasiades, president van Cyprus, waren afwezig.

Volgens de preambule van het document van de verklaring verduidelijkt een 
bescheiden groei de uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd “op 
sociaal en werkgelegenheidsgebied”. De Europese pijler van sociale rechten 
“zou onderdeel moeten zijn van een bredere inspanning om een inclusiever en 
duurzamer groeimodel te realiseren door het Europese concurrentievermogen 
te vergroten en Europa aantrekkelijker te maken om te investeren, banen te 
scheppen en de sociale cohesie te bevorderen”. De preambule herinnert er tevens 
aan dat: “voor een groot deel de sociale uitdagingen en de uitdagingen op het 
vlak van de werkgelegenheid in Europa het gevolg zijn van de relatief bescheiden 
groei, die te wijten is aan ongebruikt potentieel bij de arbeidsparticipatie en de 
productiviteit. Economische en sociale vooruitgang zijn met elkaar verweven 
en de oprichting van een Europese pijler van sociale rechten zou onderdeel 
moeten zijn van een bredere inspanning om een inclusiever en duurzamer 
groeimodel te realiseren door het Europese concurrentievermogen te vergroten 
en Europa aantrekkelijker te maken om te investeren, banen te scheppen en de 
sociale cohesie te bevorderen”.

Ten slotte kondigt het werkprogramma van de Europese Commissie, 
goedgekeurd op 24 oktober 2017, verscheidene initiatieven op sociaal 
gebied aan: “Er is nog heel wat werk voor de boeg om ervoor te zorgen 
dat sociale rechtvaardigheid en arbeidsrechten wezenskenmerken zijn van 
de eengemaakte markt. De Commissie zal problemen in verband met 
arbeidsmobiliteit en de coördinatie van de sociale zekerheid aanpakken 
door voor te stellen om een Europese arbeidsinspectie op te richten en een 
Europees socialezekerheidsnummer in het leven te roepen, dat de contacten 
van burgers met de overheid op tal van gebieden moet vereenvoudigen. We 
komen met een voorstel om de socialezekerheidsstelsels te moderniseren. Zo 
kan rekening worden gehouden met nieuwe vormen van werk om de leemtes 
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op te vullen. Iedereen die werkt, ongeacht zijn arbeidsstatus, kan een bijdrage 
leveren en krijgt toegang tot sociale zekerheid. Om werknemers op de interne 
markt beter te beschermen, zal de Commissie voorstellen doen voor strengere 
voorschriften over de informatie die schriftelijk aan werknemers moet worden 
verstrekt over hun arbeidsvoorwaarden.”

Op 21 december 2017 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een 
richtlijn ingediend tot herziening van richtlijn 91/533/EEG betreffende 
de verplichting van de werkgever om de werknemer te informeren over de 
voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing 
zijn (de “richtlijn betreffende de schriftelijke verklaring”). Door dit initiatief 
in het kader van de “Europese pijler van sociale rechten” op te nemen, stelt 
de Europese Commissie nieuwe minimumnormen voor die ook gelden voor 
werknemers met atypische contracten.

Referenties:
Toespraak over de State of the Union 2017, Jean-Claude Juncker, voorzitter 
van de Europese Commissie, 13 september 2017:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_nl.htm.
Europese pijler van sociale rechten, interinstitutionele verklaring, 17 november 2017:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-
european-pillar-social-rights-booklet_nl.pdf.
Werkprogramma van de Europese Commissie, COM (2017) 650, 24 oktober 2017:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2018_nl.pdf.
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie, COM 
(2017) 797, 21 december 2017:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:5201
7PC0797&rid=1.
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4.2. EUROPESE WETGEVING EN FINANCIERING VAN INVESTERINGEN IN SOCIALE 

INFRASTRUCTUUR

De Raad “Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 
Consumentenzaken “ (EPSCO) heeft op 23 oktober 2017 een akkoord 
gesloten over de herziening van de richtlijn uit 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers. De hervorming beperkt de duur van 
terbeschikkingstelling tot 12 maanden, die met nog eens 6 maanden kan 
worden verlengd. Ze verankert het beginsel van gelijke beloning voor dezelfde 
functie op dezelfde plaats, terwijl het referentieloon het minimumloon van 
het gastland is volgens de richtlijn van 1996. Volgens het akkoord moet 
de herziene richtlijn niet van toepassing zijn op de vervoersector, die het 
voorwerp moet uitmaken van een specifieke tekst. Op basis van dit akkoord 
kan de Raad onderhandelingen aangaan met het Europees Parlement. Het 
zal in werking treden vier jaar nadat het door de Europese instanties is 
goedgekeurd. De Poolse, Hongaarse, Litouwse en Letse ministers hebben zich 
ertegen verzet. Drie landen hebben zich onthouden: het Verenigd Koninkrijk, 
Ierland en Kroatië. Het akkoord wordt bekritiseerd, omdat het de sector van 
de wegvervoerders uitsluit, die slechts vanaf de datum van inwerkingtreding 
van de toekomstige sectorwetgeving zal betrokken worden.

Eind december 2017 heeft de Italiaanse pers het resultaat voorgesteld van 
een jaar werk aan sociale infrastructuur van de “task force op hoog niveau” 
onder leiding van Romano Prodi (voormalig voorzitter van de Europese 
Commissie van 1999 tot 2004), op uitnodiging van de vereniging van 
Europese langetermijninvesteerders (European Long-Term Investors 
Association, ELTI). Volgens de titel van het artikel dat werd gepubliceerd 
door de Italiaanse pers, bestaat het Prodi Plan – om “Europa te redden” – 
uit een sociale “New Deal” ter waarde van 150 miljard per jaar. Volgens dit 
plan heeft “Europa een new deal nodig in de verwaarloosde sector van sociale 
infrastructuur: gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting”. Het uitgangspunt 
van het verslag is dat het Europese model van sociale bescherming moet 
worden “verdiept en gemoderniseerd”. De belangrijkste boodschap is dat er 
langetermijnmaatregelen voor de hele EU nodig zijn ter ondersteuning van 
“de breedste sociale investering in de geschiedenis van Europa. In tijden van 
politieke onvrede en wantrouwen hebben we een krachtige boodschap nodig 
om de burgers weer centraal te stellen in de EU. We zullen niet terugdeinzen”. 
Het verslag met als titel “Boosting Investment in Social Infrastructure in 
Europe” stelt twee innovaties voor: de oprichting van een fonds voor sociale 
investeringen, voornamelijk ondersteund door overheidsmiddelen (Europese 
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landen en instellingen op verschillende niveaus) en open voor privékapitaal, 
evenals de uitgifte van obligaties voor sociale bescherming (“welfare bonds”).

In mei 2013 had het Europees Investeringsfonds (EIF) de sociale 
impactversneller (“social impact accelerator, SIA”) gelanceerd. Investeringen 
met een sociale impact worden vaak verward met het begrip “sociale investering”. 
Volgens de website van het EIF was de SIA “een pilootinitiatief om tegemoet te 
komen aan de groeiende behoefte aan aandelenfinanciering ter ondersteuning 
van sociale ondernemingen, een segment van de zakenwereld dat een steeds 
belangrijkere rol speelt in de bevordering van sociale inclusie door alternatieve 
bronnen van werkgelegenheid te bieden aan gemarginaliseerde sociale groepen 
en bij te dragen aan de groei”.

Referenties:
Posting of workers: Council reaches agreement, Press Release 2/17, 23 oktober 2017:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/10/23/epsco-
posting-of-workers/‘.
A social “New Deal” worth 150 billions per year. Prodi’s plan to save Europe’, 
La Stampa, 23 december 2017:
http://www.lastampa.it/2017/12/23/esteri/a-social-new-deal-worth-billions-per-
year-prodis-plan-to-save-europe-Wxb8QgDthVDdxKswxevXeM/pagina.html.
EIF launches a social impact investing fund of funds, 13 april 2013:
http://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2013/social_impact_
accelerator.htm.

5. DE STEM VAN DE INTERNATIONALE ORGANISATIES

5.1. INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE: WELKE TOEKOMST VOOR WERK?

Ter voorbereiding van haar honderdste verjaardag heeft de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) in augustus 2017 een wereldwijde commissie voor de 
toekomst van werk opgericht die tot taak heeft een analytische basis te bieden 
die noodzakelijk is voor het nastreven van sociale gerechtigheid in de 21ste 
eeuw. In september 2017 heeft de IAO een “Inception Report for the Global 
Commission on the Future of Work” (Initieel verslag van de wereldwijde 
commissie voor de toekomst van werk) gepubliceerd dat een overzicht geeft 
van de megatrends die spelen bij de transformatie van de arbeidswereld. Het 
doel ervan is ook om een constructieve discussie op gang te brengen. Het 
initieel verslag bestaat uit vier hoofdstukken: hoofdstuk 1 geeft een overzicht 
van de belangrijkste trends die de arbeidswereld van vandaag beïnvloeden. 
Hoofdstuk 2 buigt zich over de betekenis van werk voor de mensen en de 
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samenleving. Hoofdstuk 3 onderzoekt hoe technologie en andere trends van 
invloed zijn op de creatie van banen. Hoofdstuk 4 gaat over de organisatie van 
werk en productie. Hoofdstuk 5, ten slotte, handelt over de governance van 
werk.

Referentie:
Inception Report for the Global Commission on the Future of Work, WTO, 
Geneva, 21 september 2017:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/
documents/publication/wcms_591502.pdf.

(Vertaling)
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