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INLEIDING: EXAMEN
Schriftelijk examen aan het einde van het semester
Drie soorten vragen:
•
•
•

Acht begrippen en termen uitleggen die gebruikt worden in de verschillende lezingen en basisteksten
(8/20)
Een grafiek of tabel die betrekking heeft op een van de lezingen (6/20) interpreteren en bespreken
Discussievraag bij één van de lezingen (6/20)
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LECTURE 1: THE EUROPEAN PROJECT: THE GOOD THE BAD AND THE UGLY (YVES
MARX)
INLEIDING
Overgang van Antwerpen tijdens WO I naar de huidige vluchtelingen crisis
→ HOE ?
KORTE GESCHIEDENIS VAN DE EU
Grote Europese gebieden waren verenigd door koninkrijken als het Ottomaanse Rijk, het Romeinse
Rijk, Franse rijk, Byzantijnse Rijk,…
Vreedzamere consolidatie van Europese gebieden ook door dynastieke vakbonden + bonden op
landelijk niveau, zoals het Pools-Litouwse Gemenebest en het Oostenrijks-Hongaarse Rijk.
NA WO II
Aan het einde van WO II was Europa in twee delen verdeeld:
•
•

communistische, door de Sovjet-Unie gedomineerde Oostblok
democratische westerse naties

angst voor de richting die een heropbouwend Duitsland zou kunnen inslaan, ziet men het als een
plicht om Duitsland te binden aan pan-Europese1 democratische instellingen/instituties. Ook omdat
er een expansie plaatsvond vanuit het communistische oosten.
De oorlog had Europa uitgeput achtergelaten met een zwaar beschadigde industrie. Zes naburige
landen zijn in het Verdrag van Parijs overeengekomen een ruimte van vrijhandel te vormen voor
verscheidene belangrijke hulpbronnen, waaronder kolen, staal en ijzererts, die gekozen zijn vanwege
hun sleutelrol in de industrie en het leger.
De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal had betrekking op Duitsland, België, Frankrijk,
Nederland, Italië en Luxemburg. Het begon op 23 juli 1952 en eindigde op 23 juli 2002; werd
vervangen door nog meer vakbonden. Het doel was om de productie van kolen en staal onder een
hogere entiteit te plaatsen.
Voor het beheer van de EGKS is een groep "supranationale" organen (een bestuursniveau dat hoger
is dan dat van de nationale staat) in het leven geroepen om wetgeving uit te vaardigen, ideeën te
ontwikkelen en onderlinge geschillen op te lossen. Hieruit zou later de Europese Unie ontstaan. De
voorgaande instituties waren:
•
•
•

1

Raad van Ministers,
Gemeenschappelijke montage,
Hof van Justitie

Persoonlijke identificatie met werelddeel Europa, identificatie v Europa als geheel (pan → ‘alle’)
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VERDRAG VAN ROME
Het succes van de EGKS heeft ertoe geleid dat de lidstaten in 1957 twee nieuwe verdragen hebben
ondertekend, die beide het Verdrag van Rome worden genoemd.
Oprichting van twee nieuwe organen: de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en
de Europese Economische Gemeenschap.
Deze EEG/EEC creëerde een gemeenschappelijke markt tussen de lidstaten, zonder invoertarieven of
belemmeringen voor de stroming van arbeid en goederen.
Verdragen zijn er omdat landen hun eigen industrie willen beschermen. “We kunnen
vrijhandel hebben, maar we hebben geen europees overleg nodig".
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
Schumanplan: West-Europese staten moeten bevoegdheid op gebied v kolen en staal overdragen aan een
supranationaal europees orgaan (zo controle uitoefenen op belangrijke grondstoffen van de oorlogsindustrie)

In 1970 was het handelsverkeer binnen de gemeenschappelijke markt vervijfvoudigd.
De EEG richtte verschillende supranationale organen op: een Raad van Ministers om besluiten te
nemen, een Gemeenschappelijke Vergadering (vanaf 1962 het Europees Parlement genoemd) om
advies te geven, een hof (rechtbank) dat de lidstaten kon overstemmen en een commissie om het
beleid uit te voeren.
Bij het Verdrag van Brussel in 1965 zijn de commissies van de EEG, EGKS en Euratom samengevoegd
tot een gezamenlijk/eenduidig en permanent ambtenarenapparaat/-bestand met 1 raad, 1 comissie,
1 budget; genaamd de Europese Gemeenschap
UITBREIDING
In de jaren '70 en '80 werd het lidmaatschap van de EEG uitgebreid:
1.
2.
3.

1973: Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk
1981: Griekenland
1986: Portugal en Spanje

In 1979: °Europees Monetair Stelsel (EMS), ingevoerd + en methoden voor het verlenen van
subsidies aan achtergebleven gebieden.
Belang EMS: coördineren van nationale munteenheden + vrij verkeer van personen, diensten,
producten, …
In 1987: de Europese Akte (SMB (Engels: SEA Single European Act)): de interne markt (1 markt
binnen Europa)
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VERDRAG VAN MAASTRICHT
Het Verdrag betreffende de Europese Unie (het Verdrag van Maastricht) is op 1 november 1993 in
werking getreden en heeft de EEG veranderd in de nieuwe Europese Unie.
Het werkbevoegdheden van de supranationale organen verbreedde zich rond drie "pijlers":
•

•
•

de betrokkenheid van de lidstaten bij de binnenlandse aangelegenheden van de lidstaten op het
gebied van "justitie en binnenlandse zaken" (en om die reden is deze betrokkenheid in Frankrijk
slechts ternauwernood voorbijgegaan en in het Verenigd Koninkrijk tot stemming gedwongen)
Totstandbrenging van de Europese eenheidsmunt
Voorwaarden voor lidmaatschap

VERDERE TOTSTANDBRENGING
In 1995 treden Zweden, Oostenrijk en Finland toe → verdere uitbreiding.
Op grond van het Schengen Akkoord kunnen mensen gemakkelijk reizen binnen de lidstaten zonder
dat hun paspoort aan de grens hoeft te worden gecontroleerd.
1997 Stabiliteits- en groeipact: garantie van de waardevastheid van de euro binnen de eurozone
Het Verdrag van Amsterdam heeft in 1999 de werkgelegenheid, de arbeids-/werkomstandigheden
en de levensomstandigheden in de EU onder de loep genomen.

2000
1 januari 1999: Invoering van de euro.
Uitbreiding:
•
•

Tien landen in 2004 (Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije
en Slovenië)
Twee in 2007 (Bulgarije en Roemenië).

Tegen die tijd waren er afspraken gemaakt over de toepassing van meerderheidsbesluitvorming op
meer kwesties, maar er bleven nationale veto's bestaan over onder andere kwesties op het gebied
van belastingen en veiligheid.
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VERDRAG VAN LISABON
De Conventie over de toekomst van Europa of het Verdrag van Lissabon werd in 2002 in het leven
geroepen om een EU-grondwet op te stellen, en het ontwerp, dat in 2004 werd ondertekend, had
tot doel om
1.
2.
3.

permanente EU-president te verkrijgen
een minister van Buitenlandse Zaken aan te stellen
handvest van rechten (vergelijkbaar met de rechten van de mens)

Het werd verworpen in 2005, toen Frankrijk en Nederland het niet ratificeerden (en voordat andere
EU-lidstaten de kans kregen om te stemmen). Het doel van een Europese Grondwet werd
geblokkeerd door de negatieve uitkomst van de referenda in Nederland en Frankrijk.
Een gewijzigd werk, het Verdrag van Lissabon, werd in 2007 ondertekend, maar aanvankelijk
verworpen, dit keer door de kiezers in Ierland. In 2009 hebben de Ierse kiezers het Verdrag echter
aangenomen. Tegen de winter van 2009 hadden alle 27 EU-lidstaten het proces doorgaan om te
voldoen aan de voorwaarden die het verdrag stelde en het trad in werking.
Herman Van Rompuy werd de eerste "voorzitter van de Europese Raad".

WAT HEEFT HET ONS OPGELEVERD?
GRAFIEKEN VAN OECD, HOE WAS HET LEVEN?
In vergelijking met landen van Oost-Europa & de toenmalige Sovjet-Unie (aka geen lidstaten)
1.
2.
3.

Hogere levensverwachtingen
Bruto nationaal product meer toegenomen
Lonen veel hoger

KEERZIJDE
NOG STEEDS GROTE UITDAGINGEN
-

Financiële crisis en aanhoudende economische recessie
aanhoudende werkloosheid, inclusief jeugdwerkloosheid
Verstrengeling van "Europa", herstel van nationale soevereiniteit
Migratiedruk van buitenaf en van binnenuit
Weinig vooruitgang op het gebied van armoede en sociale zaken
Vergrijzing, gebrek aan innovatie & belangrijke spelers in ondernemingen van de nieuwe economie,...
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EEN FUNDAMENTELE EN UITEINDELIJK MISSCHIEN FATALE ONTWERPFOUT IN DE
HUIDIGE EUROPESE UNIE?
We hebben vrij verkeer van personen, goederen, diensten, kapitaal, dat krachtig wordt bewaakt door
de Commissie & het EHvJ
Eurolanden hebben een gemeenschappelijke munt en gelijke rentevoeten, MAAR nog steeds *zeer*
uiteenlopende fiscale en sociale stelsels, arbeidsmarktregulering en loonvorming, bovenop de
enorme variatie in economische en sociale omstandigheden. Bovendien bestaat er geen structurele
solidariteitsmechanismen om dit aan te vechten.
→ hoe lang kunnen we deze fundamentele spanning in stand houden?

ECONOMISCHE EN SOCIALE VERSCHEIDENHEID IN EU
-

BBP: Scandinavische landen doen het beter dan bv. Spanje, we doen het wel over het algemeen beter
dan de VS
Werkloosheidsgraad: VS doet het beter dan ons
Grote taalverscheidenheid
Economische groei neemt af ten gevolge vn de crisis
Werkgelegenheid: hoger in niet-EU landen

INSTITUTIONELE EN BELEIDSVERSCHEIDENHEID IN EU
Zie grafieken
-

Deze instellingen en dit beleid leiden tot zeer uiteenlopende economische en sociale resultaten.
Alleen "coördinatie" via "zachte wetgeving": de open coördinatiemethode
Maar een monetaire unie met één munt, één centrale bank en één rentevoet....
En *zeer* beperkte mechanismen voor nivellering 2 en balancering3 tussen landen

2

Proces waarbij men in een bepaald opzicht een gelijk(er) niveau probeert te bereiken (voornamelijk op het
vlak van inkomens)
3
In evenwicht trachten te blijven
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SOLIDARITEIT BINNEN EUROPA
Bestaat, maar staat nergens in verhouding tot de verschillen in "behoeften" (op het gebied van
infrastructuur, werkloosheid, levensstandaard, overheidsfinanciën, enz.).
EU UITGAVEN ZIJN KLEIN
De EU-begroting bedroeg in 2013 ongeveer 144 miljard euro - zeer weinig in vergelijking met de som
van de nationale begrotingen van de 28 EU-landen (meer dan 6 400 miljard euro). De EU uitgaven
zijn over het algemeen aan de lage kant, zeker vergeleken met het totale budget van alle lidstaten bij
elkaar opgeteld. In 2013 betaalde de gemiddelde EU-burger 283 euro per jaar voor de EU-begroting.
Dit is minder dan een euro per dag.
De EU-begroting bedraagt ongeveer 1 procent van het bruto binnenlands product (BBP) van de 28
EU-landen - de totale waarde van alle goederen en diensten die in de EU worden geproduceerd. De
begrotingen van de EU-landen daarentegen vertegenwoordigen gemiddeld 49% van het BBP.
Daarom heeft de EU heeft zich ertoe verbonden in de periode 2014-2020 meer dan 959 988 miljoen
euro uit te geven. Dit budget wordt verdeeld over meer dan 80 fondsen en programma's. Vijf van
deze fondsen, de Europese structuurfondsen en investeringsfondsen (ESIF), vertegenwoordigen 33%
van de totale begroting. Ongeveer 6% van de begroting gaat naar de administratie van de Europese
instellingen/instituties, terwijl ongeveer 94% naar diverse Europese programma's gaat. Er zijn meer
dan 100 autoriteiten die EU-middelen/fondsen beheren. 20% daarvan wordt rechtstreeks door de
Europese Commissie beheerd. De overige 80% wordt beheerd door andere autoriteiten.

OPGETELD
-

Grote economische en sociale diversiteit
Niet tegengewerkt door institutionele en beleidsconvergentie op sleutelgebieden, zoals fiscaal,
arbeidsmarkt- en sociaal beleid
Toch nog steeds een volledig geïntegreerde markt
En een gemeenschappelijke munt, rentetarieven....
 Sommigen stellen dat dit in tranelen zal eindigen
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CASE: GRIEKENLAND
WAT WORDT ER GEZEGD?
Griekenland kon desondanks toetreden tot de interne markt van de EU en met name tot de euro:
-

een structureel zwakke economie, met grote rigiditeiten, (overheids)inefficiënties, een ontoereikende
welvaartsstaat, oneerlijke en inefficiënte belastinginning
Grote onevenwichtigheden in de overheidsfinanciën (ondanks de criteria van Maastricht)
Ontbreken van structurele coördinatie- en solidariteitsmechanismen tussen landen van de eurogroep

DATA
-

Griekenland was tot 1974 nog een militaire dictatuur
Sterk afhankelijk van landbouw, visserij, scheepvaart, toerisme
Sluit zich aan bij de EU 1981, belangrijkste begunstigde Structuurfondsen.
Sluit zich aan bij de euro in 2001, ondanks een hoog tekort en een hoge schuld
Lagere rentevoeten (euro) tot aan de financiële crisis van 2008 zorgden voor een sterke groei...

Sterke toename van het BBP per persoon, met name na de toetreding tot de eurozone (maar
interessant genoeg niet na de toetreding tot de EU). In Griekenland is de koopkracht na de
toetreding tot de euro enorm gestegen. Griekenland is zeer zwaar getroffen door de crisis.
De financiering van de Griekse staat werd onbetaalbaar tot de ECB-president op 26 juli 2012
verklaarde: "De ECB is bereid al het nodige te doen om de euro te behouden".
GRIEKSE ‘RESCUE’-PACKET
"Trojka": Europese Commissie, Europese Centrale Bank en Internationaal Monetair Fonds hebben
zich verenigd om noodfinanciering te verstrekken om de Griekse staat draaiende te houden.
Maar zeer strikte voorwaarden: onder meer bezuinigingen op de overheidsuitgaven,
belastingverhogingen, hervorming van de verzorgingsstaat en de arbeidsmarkt, privatisering.
IMF MEMORANDUM 4 TO GREECE (2012)
"de autoriteiten moeten 1 tot 2% van het BBP aan extra besparingen vaststellen, met de nadruk op
het stopzetten van niet-essentiële programma's en het verbeteren van de doelgerichtheid van
kernprogramma's. Het grootste besparingspotentieel zou mogelijk zijn door de meeste bestaande
programma's te vervangen door één enkele, inkomensafhankelijke minimuminkomensregeling die
gericht is op de onderste 20 procent van de inkomensverdeling".

4

Korte schriftelijke mededeling
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-

Hongersnoden in Griekenland nemen toe
Januari 2015: anti-austeriteitscoalitie5 Syriza wint verkiezingen
Duitse minister van Financiën eist onvoorwaardelijke overlevering van Griekenland
5/07/2015: Tsipras6 wint anti-austeriteits referendom
13/07/2015: Tsipras gaat akkoord met het nieuwe pakket van austeriteit en hervorming
9/02/2017: ‘Schaeuble’: Griekenland moet hervormen of de Eurozone verlaten
19/02/2018: de situatie zet zich voort: Griekenland faalt om de schuld af te betalen

BESLUIT
Ondanks het herstel blijven er grote onevenwichtigheden bestaan in de economieën van de EU, met
een zeer beperkte convergentie van instellingen en beleid op belangrijke gebieden
Enige vooruitgang:
-

Ingrijpende hervormingen in het bankwezen en de financiële sector, met inbegrip van de bankunie,
met gemeenschappelijke regels en een gemeenschappelijk toezicht
De ECB heeft massaal "drukwerk" (het kopen van obligaties)
Europees werkloosheidsverzekeringsstelsel in ieder geval in bespreking (maar niet op korte termijn)

Er is dus nog een lange weg te gaan...
READING
Europa in 12 lessen (pdf over BB): deze tekst is goed over basisbegrippen, gebeurtenissen en data,
maar het is ook een "officiële lezing" van het project van de Europese Unie. Leest u alstublieft wat
over de Griekse crisis en de controversiële rol van de Europese Unie, de ECB en het IMF. Let op de
enorme verscheidenheid aan uitzichten...

5

Austerity = beleid gericht op terugdringen van overheidstekorten d.m.v. besparingen, een belastingsstijging,
of een combinatie van beide.
6
Politieke leider van de partij ‘Syriza’
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LECTURE 2: THE EU AS A MULTI-LEVEL GOVERNANCE SYSTEM
Tip: leer met dia van schema en volg stap voor stap met notities

EU is een internationale organisatie, geen staat
Het is ontstaan omdat vele leden willen dat het bestaat. Ze zijn gaan samenwerken, verdragen
sluiten voor bepaalde gebieden. Dit bepaald hoe sterk de samenwerking zal zijn
Brussel heeft niet beslist dat iedereen iets moet doen: bv. Linkse aprtijen zeggen ‘het is erg dat de EU
niet heeft gezorgd voor een pensioenfonds’, terwijl de staten zeggen dat de EU niets mag te maken
hebben met pensioenen
Lid zijn van de EU betekent niet dat je je soevereiniteit afstaat, het betekend eerder dat men samen
die soevereiniteit gaat uitoefenen. Men blijft eigen besluitvorming behouden, maar moet rekening
houden met anderen.
De EU is een sterke institutionele organisatie die grote gebieden onder zich heeft. Het bestaat uit
veel gedeelde machten, maar heeft op zichzelf geen eigen macht.
Men moet een keuze maken tussen losse samenwerking of sterke samenwerking. Daartussen geldt
er een continuüm van samenwerking: EU heeft zeer sterke integratie waardoor het lijkt alsof het een
staat is, maar dat is het niet.

EU – European
interest

European Court
of Justice

supranational
intergovernmental

European
Commission

EU - decisions

EU - legislation

European
Parliament

Council of
Ministers
European
Council

political party
interest

citizens

National
Parliaments

Member states –
national interest
1
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Verschillende stappen en onderlinge verhouding
Het begint op het niveau van de staten (zoals België)
-

-

-

Zij willen goed beleid voor hun inwoners
Ze worden allemaal geteisterd door dezelfde problemen, milieu, migratie
o Ze zouden allemaal zelf oplossingen kunnen zoeken voor zichzelf
o Of ze kunnen kiezen samenwerken op een hoger niveau
Zij hebben parlementsleden die worden gestemd door de bevolking.
Er komt een eerste organisatie: raad van de Europese unie of raad van ministers (deze bestaat uit de
nationale ministers)
o Gaat beslissingen nemen!
o Op nationaal niveau: zijn de uitvoerende macht
op Europees niveau: wetgevende macht!
= verwarrend
= Gaan problemen proberen oplossen; maar daarvoor zijn regels nodig
▪ Wie gaat voorstellen doen
▪ Wie kan stemmen
▪ Wie zal uitvoeren?
▪ Er is een institutie nodig die zal zorgen voor de administratie!
▪ Er is een delegatie van een aantal taken aan een Europese administratie
=> Anders is er chaos.
Europese commissie nodig: is geen Europese overheid!
o Is niet diegene die beslist!
o Het doet voorstellen!
o Bestaat niet uit ministers, gewoon uit dienstverleners van de EU; die zijn niet verkozen.
Moeten geen meerderheid halen zoals het parlement
o Taak: zorgt voor de Europese belangen
o Doet voorstellen om de Europese staten te verbeteren.
o Doen wetsvoorstellen op Europees niveau.

Is het zo democratisch? Of nog iets nodig?
= ministerraad kan iets afkeuren als het niet goed is voor hun eigen burgers, dan kunnen ze het
voorstel blokken.
-

-

Er is VETO nodig
Er is unanimiteit nodig om een beslissing goed te keuren
o Moeilijk om tot een beslissing te komen.
o Er zal altijd wel een land zijn dat de beslissing zal blokkeren.
o Welk ander stemsysteem?: meerderheidsstemmen nodig
▪ Niet alle landen die voor zijn, gewoon een meerderheid: grotere kans dat het
voorstel doorgaat.
Maar: een land vindt het ook niet goed omdat het niet langer slechte beslissingen
voor hun volk kunnen blokken
=> Staat komt dan in een positie waar ze niet in staat zijn om te blokkeren ookal
denk je dat het van vitaal belang is
3de organisatie nodig: Europees parlement
o Deze worden rechtstreeks verkozen: dus burgervoorkeuren worden direct vertegenwoordigd.
Deze manier van besluitvorming zorgt voor gezamenlijk beleid op Europees niveau.
=> komt in een verdrag dat het een goed idee is om samen te werken op Europees niveau
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Waarom is de EU zo moeilijk om te begrijpen?
-

-

-

Is een hybride organisatie
o Sommige willen wel samenwerken (op alle niveaus) maar willen ook nog altijd de
mogelijkheid hebben dat ze voorstellen kunnen blokken
o Supranationaal: belastingen, defensie, militaire, culturele, geld (voorbeeld niet allemaal euro)
Allemaal dingen waar ze wel de beslissing over willen houden.
=> We gaan meer en meer naar supranationaal
o = uitkomst daar is echte wetgeving!
o Bestaat niet in ander IO’s
o In een verdrag staat dat de Europese wetgeving superieur is aan nationale wetgeving.
o intergovernementeel : de uitkomst is daar niet wetgeving, maar beslissingen.
Er is ook een Europees hof van Justitie gevormd:
o Verdrag: dit verdrag heeft autoriteit om tegen staten in te gaan als ze de wetgeving niet goed
hebben geïmplementeerd.
o Beslist dat je dat moet uitvoeren!
Nog 1 institutie : Europese raad:
o Staatshoofden en regeringsleiders
o Nemen geen formele beslissingen bij de Europese top
o Informele samenkomst waar ze de grote beleidslijnen uittekenen.
o Ze roepen dan op aan de Europese commissie om een voorstel te doen over bijvoorbeeld
migratie!
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LECTURE 3: THE EUROPEAN UNION AS A LEGAL ENTITY: “A NEW LEGAL ORDER OF
INTERNATIONAL LAW”
THE EU AS A LEGAL ACTOR
EU TREATIES – LEGAL PERSONALITY
Herhaling van lecture 1. De Europese Unie is opgericht DOOR de staten. De Threaties die gezorgd
hebben voor de oprichting van de EU (Verdrag van Rome en Lissabon) hebben dezelfde wettelijke
waarde. Ze zijn beiden even sterk.
Legal Personality: de EU gaat zich voordoen als een rechtsperoon (het maakt wetten …).
Het Europese recht is zoals het internationale recht. Het recht behandelt dezelfde zaken, het gaat
over hetzelfde TOCH verschilt het op verschillende vlakken.
VALUES AND AIMES
De Europese Unie is gebaseerd op verscheidene waarden. Waarden zoals mensenrechten, vrijheid,
democratie, gelijkheid, respect voor de medemens …
Het doel van de Europese Unie is om vrede, waarden en welvaart van de lidstaten te
promoten/beloven.
Er zijn een aantal voorwaarden waar een land aan moet voldoen opdat het kan toetreden tot de EU.
Bovenstaande waarden behoren tot de voorwaarden. Indien een land dezelfde waarden nastreeft en
promoot, kan het opteren om zich kandidaat te stellen.
THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION
De Europese Unie moet een institutioneel raamwerk hebben dat haar interesten (zowel van de
burgers als van de MS), waarden, doelen … ondersteunt en dit als doel heeft. Deze instituties zijn:
-

-

Europese Parlement
Europese Raad
Raad
Europese Commissie
Europese Hof van Justitie
→ duid op de belangrijke rol die het recht heeft binnen de EU
Luxemburg
Gaat na ofdat de wet wordt nageleefd
Europese Centrale Bank
Court of Auditors

Law = observant: wetszaken/de wet mag niet gebaseerd zijn op politieke overtuigingen → iedereen wordt
gelijk behandelt onder deze wet.
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EUROPESE HOF VAN JUSTITIE (COJ)
Bevat 1 rechter van elke lidstaat, die om de 6 jaar wordt verkozen. Deze rechters zijn GEEN
vertegenwoordigers van de lidstaat !! ze zijn ONAFHANKELIJK !! Lidstaten kunnen de rechters niet
beïnvloeden of sturen om politieke voordelen te verkrijgen, kunnen ze niet onder druk zetten.
Daarbovenop bevat CoJ ook een advocate-general. Deze geven hun mening/opinie over de
rechtszaak en handelen in eigen naam. Zijn/haar taak is om advies te geven aan de rechters binnen
het hof. Dit advies is niet bindend (het moet niet worden opgevolg).
GENERAL COURT
Bevat 2 rechters per lidstaat en is dus groter dan CoJ.
Lidstaten gaan naar deze 2 organen. Er kunnen hier instituties en bedrijven/personen worden
gedagvaard.
Er is ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan de rechters van de verschillende rechtstaten;
preliminary references. Dit komt eerder voor bij CoJ. (in het internationale recht kunnen er geen
vragen worden gesteld)
FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF EU LAW
“A NEW LEGAL ORDER OF INTERNATIONAL LAW – A UNION BASED ON THE RULE OF
LAW”
Europese economische gemeenschap is een gemeenschap die gebaseerd is op de regel van de wet.
Alles komt terug op de threaties; niets is mogelijk als het niet in de threaties staat.
Men wilde geen grondwet. Met de regels en wetten die al bestonden hadden ze al een eigen
grondwet samengesteld, er was al een constitutie.
“The European Union is a union based on the rule of law, its institutions being subject to review of the
conformity of their acts, inter alia, with the Treaty and the general principles of law. (…) These
principles are the very foundation of that Union….”
“By contrast with ordinary international Treaties, the EEC Treaty has created its own legal system”
“The Community constitutes a new legal order of international law”
→ geven weer waarom de EU geen ordinaire internationale organisatie is
“20. The EEA is to be established on the basis of an international treaty which, essentially, merely
creates rights and obligations as between the Contracting Parties and provides for no transfer of
sovereign rights to the inter-governmental institutions which it sets up.”
“The essential characteristics of the Community legal order which has thus been established are in
particular its primacy over the law of the Member States and the direct effect of a whole series of
provisions which are applicable to their nationals and to the Member States themselves.”
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PRIMACY (OR SUPREMACY) OF EU LAW
Vragen zoals staat het Europese recht boven elk recht van de lidstaten? …
Internationale threaty moet eerst nationaal recht worden voordat het effect mag hebben op het
Belgische grondgebied. Alle landen hebben een ander systeem. Bv UK (2 systemen: internationaal en
nationaal recht) vs BEL (internationaal recht versmelt met nationaal recht, werken samen/ hebben
dezelfde waarde)
Autonomie van het Europese recht (ingeroepen door CoJ): Europees recht beslist zijn eigen effect op
het nationaal territorium
Nationaal recht moet naar het Europese recht worden gebracht, het Europese recht primeert.
Cases:
-

-

Simmenthal
vb.: geen vrij verkeer van goederen → zware importtax
Duits recht: vrijheid van exportatie/vervoer
Internationale handelsgesellschaft
Italiaans recht: teleological
Teleo=doel (wat is het doel dat de EU wilt bereiken en hoe moet de wet worden geïnterpreteerd)

DIRECT EFFECT OF EU LAW
-

Vertical direct effect: individual evokes the court, private individual vs government
Horizontal direct effect: private parties evokes employers, bedienden gaan in tegen hun werkgever
vb.: Sabena: vrouw wilt hetzelfde betaald worden als de man voor dezelfde arbeid.

Supremacy (overheersende) + direct effect = efficiëntie van het Europese recht

CONFERRED POWERS
Europese recht is alleen legaal als het in de threaties staat, enkel dan kan het worden gebruikt.
SINCERE COOPERATION
Lidstaten moeten coöperen (samenwerken) op legaal vlak. EU en de lidstaten zullen elkaar, met
wederzijds respect, helpen in het uitvoeren van taken die vloeien uit de threaties.
PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS
Fundamentele rechten worden behandelt als principal law !!!
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LECTURE 4: EUROPA ALS EEN SOCIALE ENTITEIT
-

Economische en sociale diversiteit
Geen sociale vaardigheden
Geïntegreerde markt en gemeenschappelijke munt, rentevoeten …

→ iets dat in tranen zal eindigen volgens sommigen
WAT?
ROBERT SCHUMAN, 1950
Lanceerde samen met Jean Monnet het Schumanplan. Dit plan hield een Frans-Duitse verzoening in
wat uiteindelijk leidde tot de oprichting van de EGKS.
‘Europe will not be made all at once, or according to a single plan. It will be built through concrete
achievements which first create a de facto solidarity.’
GUY VERHOFSTADT
Zat in het Europees parlement, in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en momenteel terug in het
Europese parlement →Liberaal
Wil de EU omtoveren tot de VS, maar is onmogelijk door de vele onderlinge verschillen tussen de
lidstaten
FRANK VANDENBROUCKE
→sociaaldemocraat
Lanceerde samen met Verhofstadt het concept van de ‘Derde Weg’ en de ‘Actieve Welvaartstaat’.
The European Union of Welfare States.
In principe :
-

“een gemeenschappelijk engagement voor sociale rechtvaardigheid [...] de erkenning dat sociale
rechtvaardigheid kan bijdragen tot economische efficiëntie en vooruitgang [...]". (Hemerijck, 2000)

In de praktijk :
-

een "uitgebreide basisdekking van de sociale zekerheid voor alle burgers [...] en een meer gelijke loon- en
inkomensstructuur dan in vele andere delen van de wereld", maar zonder solidariteit tussen de lidstaten
Sociale subsidiariteit (nationale bevoegdheid, geen solidariteit tussen de lidstaten) geen transfers tussen
arme en rijke lidstaten
Vrij verkeer van werknemers (harde wetgeving) idem: geen transfers tussen arme en rijke lidstaten
Non-discriminatie: gelijke behandeling van mannen en vrouwen (harde wet)
Sociale coördinatie en monitoring ( soft law7 ) weinig succes
Structuurfondsen ( buiten de lidstaten om ) weinig tansfers tussen rijke en arme lidstaten + lokale
autoriteiten krijgen een budget

7

Quasi-juridische instrumenten die geen juridisch bindende kracht hebben (of ene die zwakker is dan de
traditionele wetgeving)
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WAAROM?
CONTRASTING US SOCIAL FEDERALISM 8 & EU SOCIAL SUBSIDIARITY 9
IN THE US
-

-

Roosevelt's New Deal : sociaal federalisme
“Zolang het gevaar bestaat dat het bedrijfsleven in sommige staten een concurrentievoordeel zal genieten
doordat de staat geen wet inzake werkloosheidsverzekering uitvaardigt, zullen weinig van dergelijke
wetten worden aangenomen" (Commissie economische veiligheid van Roosevelts)
Gebaseerd op de klassieke theorie van het fiscaal federalisme

Social policy at the highest governmental level
-

Voorkomen van "belastingconcurrentie" en een "race to the bottom".
De federale overheid moet passende subsidies verstrekken om de lokale overheid te helpen bij het
internaliseren van de overloopeffecten als gevolg van de levering van collectieve goederen.
“in een samenleving waarin zowel mensen als bedrijven zeer mobiel zijn, heeft het weinig zin om de
marginale kosten van de sociale voorzieningen over te laten aan de lagere bestuurslagen" ( Peterson )
=> Foot voting10

Social Security Act of 1935
-

Federale reactie op de "Grote depressie”
Bijstand bij werkloosheid: samenwerking federale staat
Sociale bijstand (TANF): federale vereisten, uitvoering door de staat.
Ouderdomsverzekering: volledig federaal
Hybride begrotingsfederalisme: de meeste financierende federale overheid, maar met
overheidsbemoeienis

20 YEARS LATER IN EUROPE
-

1957: de Franse eerste minister Guy Mollet maakte zich zorgen over de mogelijk rampzalige gevolgen
van de concurrentie tussen de lidstaten op het gebied van herverdeling
Europa heeft er in het Verdrag van Rome echter voor gekozen om sociale kwesties niet op te nemen.

8

Federalisme = staatsvorm waarin de soevereiniteit W gedeeld tussen het centrale, nationale, federale niveau
en deelstaten
9
Subsidiariteit= hoge en lage instanties vullen elkaar aan waar de ene tekortschiet
10
Foot voting = het tot uiting brengen van iemands voorkeuren dmv eigen handelen, vnl fysieke migratie
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THE INTELLECTUAL RATIONALE
Rechtvaardiging in een namens de IAO (Internationale arbeidsorganisatie) opgesteld verslag onder Ohlins
voorzitterschap: harmonisatie van de sociale herverdeling op Europees niveau niet nodig om een "race to the
bottom" te vermijden
-

-

de totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt waar de wet van de comparatieve voordelen
tot winstgevende handel zou leiden
er is geen behoefte aan harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden, omdat een toename van de handel
de welvaart voor iedereen zal doen toenemen
de vakbonden moesten een natuurlijk verband tussen lonen en productiviteit in stand houden om te
voorkomen dat de verschillen in sociale zekerheid op het gebied van concurrentievermogen zouden
ontstaan
De Europese regeringen staan positief tegenover sociale aspiraties.

( remember : the post-war social pacts )
"while the level of living of workers in high-wage countries would continue to rise, that of workers in lowerwage countries would tend to rise more rapidly …the more rapid growth of productivity to be expected as a
result of the more efficient international division of labour. This would be amply sufficient, in our view, when
account is taken of the strength of the trade union movement in European countries and of the sympathy of
European governments for social aspirations, to ensure that labour conditions would improve and not
deteriorate (verslechten) " ( Ohlin )
-

Ohlin verzoende de voordelen van een liberale gemeenschappelijke markt met sociaal bewuste
nationale welvaartsstaten
Een Unie van economische en sociale convergentie: sociale verbeteringen zouden voortvloeien uit
spill-overeffecten van marktintegratie

= de essentie van het Europese project tot op heden

TREATY OF ROME
-

Totstandbrenging van de interne markt
Sociaal beleid blijft een nationale verantwoordelijkheid
Coördinatie in plaats van harmonisatie
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AN EX POST EVALUATIO N
WHO WAS RIGHT? ROOSEVELT OR OHLIN?
Zouden de Europese welvaartsstaten het goed hebben gedaan als zij in de jaren vijftig hadden gekozen voor de
Amerikaanse 'New Deal'-optie?
High social spending

Lower poverty rates
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More diversity

THE EUROPEAN SOCIAL MODEL: UNITED IN DIVERSITY
Social Security : Bismarck, Beveridge, Myrdall
Welfare States : liberal, corporatist, social democrat
Convergence, before the crisis

We moeten
denken in termen van een sociaal Europa en niet al seen Europese welvaartsstaat

EU VS US
Meer herverdeling binnen staten, minder herverdeling tussen staten.
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THE UNDERDEVELOPMENT OF THE AMERICAN WELFARE STATE VS GROWTH OF EU WELFARE
STATES
Zwakte van de "welzijnsstaats-troepen" ("Obinger")
Sociaal federalisme : veto coalitie van de lagelonenlandbouw Zuid tegenover de lagelonenlandbouw
in het Noorden
OHLIN WAS RIGHT, BUT THE WORLD HAS CHANGED:
1.

2.
3.
4.

Grotere mobiliteit (toenemende angst voor welzijnstoerisme en belastingconcurrentie, bv.
gedetacheerde werknemers) angst voor sicaal toerisme, sociaal debat tussen rijke en arme
lidstaten
Binnen de eurozone: geen nationale aanpassingsmechanismen (wisselkoersen)
Afwijking sinds de crisis
Teleurstellende armoedetrends en afnemende verdelingscapaciteit van de welvaartsstaat

THE POLICY CONUNDRUM
POVERTY, INEQUALITY AND MOUNTING PRESSURE ON NATIONAL WELFARE STATES

Habermas: “the essence of the European project consists in protecting a ‘European way of life’ against the
pressures of globalization”.
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Grafiek geeft de correlatie tussen uitgaven en verlaging/vermindering van de armoedegraad weer. Hoe meer er
uitgegeven wordt (overheidsuitgaven), hoe meer de armoede daalt. Vergelijking Griekenland met Duitsland.

Vergelijking Europa en Amerika, werkloosheid.
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THE POLICY CONUNDRUM
-

solidariteit tegenover verantwoordelijkheid ze hebben elkaar nodig
divergentie: "niemand past op alle oplossingen". Nood aan verschillende beleidsvormen
Wat met de politieke wil

Social federalism: no option, niet haalbaar
-

Veto-coalities
Timing: oude vs nieuwe politek van de welvaartsstaat
Diversiteit

But, European principle of subsidiarity at a crossroad
-

Geschikt voor grote heterogeniteit
▪ In uitkomsten (armoede) en input (instellingen)
Maar gevaar van sociale dumping (WG gaan goedkopere arbeidskrachten inzetten dan degene die
beschikbaar zijn op de plaats van productie of verkoop, bv. Migranten)
Hoe te grote gaps opvullen ( sociaal toerisme )?
Wat met het effect van de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden onderzoeken?
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WHAT CAN BE DONE & WHERE TO START?
-

Een Europese Sociale Unie: Onweerstaanbaar idealistisch of onvermijdelijk? (Frank Vandenbroucke)
“Nesting" (Maurizio Ferrera): Ondersteuning en aanpassing van nationale welvaartsstaten in een
sociale ruimte van de EU ("plaats en ruimte", Herman Van Rompuy)

WHERE TO START?
Lessen uit de geschiedenis van de welvaartsstaat :
Het grootste deel van de sociale wetgeving na de oorlog werd voor het eerst op lokaal niveau en/of in een
particuliere omgeving, d.w.z. incrementeel, ontworpen, geïncubeerd en getest.

THE ‘SOCIAL ‘ACQUIS’
“sociale geschiktheid” → als een staat wil toetreden moet het aan volgende voorwaarden voldoen
1.
2.
3.
4.
-

Mensenrechten, rechten van werknemers en de interne markt
Gelijke rechten
Non-discriminatie (hard law11)
Coördinatie van de nationale socialezekerheidsstelsels
Ondersteuning van nationale welvaartsstaten
Europese sociale fondsen
Beleidsadvies
Toezicht op de sociale vooruitgang (OCM) (monitoring social progress OMC)
Sociale indicatoren

HUMAN AND WORKER RIGHTS
-

-

11
12

Vaak over het hoofd gezien, maar niet triviaal 12
o Overgekeken omdat we sociaal beleid zien in termen van welvaartsstaten
o De EU heeft echter een coördinerende en ondersteunende rol gespeeld.
Gezondheid, veiligheid en arbeidsomstandigheden
o Harde wet
o Vroeg voorbeeld: Verdrag van Rome
▪ Gelijke rechten (geslacht)
▪ Non-discriminatie (nationaliteit)
o Verdrag van Amsterdam 1997
▪ Sociaal hoofdstuk en hoofdstuk over werkgelegenheid
• Uitbreiding van de regelgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en werk
• Nieuwe richtlijnen
• Grotere en actievere rol voor het Europees Hof van Justitie
o Verdrag van Lissabon 2007/2009
▪ Handvest van de grondrechten en vrijheden
▪ Horizontale clausule (artikel 9 VWEU)

Daadwerkelijk bindende rechtsinstrumenten en wetten
Triviaal = alledaags, vaak negatieve connotatie
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"Bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid en optreden houdt de Unie rekening met de eisen
in verband met de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, de waarborging van een
adequate sociale” bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting alsmede een hoog niveau van
onderwijs, opleiding en bescherming van de volksgezondheid.

SOCIAL SECURITY COORDINATION
-

-

Net als bij de rechten van werknemers en de arbeidsvoorwaarden: de logica van een interne markt
o Ook gebaseerd op het Verdrag van Rome.
Zeer nauw verbonden met gelijke behandeling
o Verwerving van sociale rechten is beschermd
o Sociale rechten zijn exporteerbaar
Actieve rol van het EHJ
o Gevallen: Viking, Laval, Rüffert
Kritiek
o Angst voor uitkering toerisme
▪ Voorstel van Cameron om de exporteerbaarheid te beperken

SUPPORTING NATIONAL SOCIAL POLICIES WITH THE SOCIAL FUNDS
Waaronder:
• Europees Sociaal Fonds (ESF)
• Cohesiefonds (CF)
Herverdeling
• Fondsen gericht op de armste lidstaten
• De lidstaten kunnen deze middelen voor nationale projecten gebruiken.
Kritiek (Allen 2013)
• Gebrek aan "take-up": moeilijk uitvoerbaar
• Weinig impact

MONITORING AND MUTUAL LEARNING: OMC
•

•

Open coördinatiemethode (OCM)
o Soft law
o Naming & shaming
▪ Raad: vaststelling van richtsnoeren en indicatoren
▪ Lidstaten: richtsnoeren voor vertaling in nationale streefcijfers
▪ Toezicht en rapportage & Specifieke aanbevelingen per land
Kritiek
o Gebrek aan beet & impact

LISBON AGENDA (2000/2010)
•
•
•

Van Europa de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld maken
Uitbanning van armoede in de EU
Kritiek: niet-bindend en overbelastend
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EU 2020 (2010-2020)
Richtlijnen over HOE men de sociale fondsen vd EU moet uitgeven → moet W ingezet om sciale vruchtbaarheid
te verhogen in de lidstaten
•
•
•
•
•
•

•
•

Slimme, duurzame en inclusieve groei
Prioritaire doelstellingen
o Inclusief: werkgelegenheid, percentage voortijdige schoolverlaters, armoede
Nieuw bestuurskader: Europees Semester
Kader voor het sociaal beleid: Pakket sociale investeringen
Richtsnoeren voor de besteding van EU-herverdelingssubsidies (ESIF)
Kerninitiatieven (flagship initatives)
o Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen
o Europees platform tegen armoede (EPAP)
Al met al: pragmatischer en concretere doelstellingen dan Lissabon
o Meer coherente governance (Europees Semester)
Echter: Europa is niet op koers om de EU2020-doelstellingen te halen!

YOUTH GUARANTEE (2013)
→ “ervoor te zorgen dat alle jongeren jonger dan 25 jaar binnen een periode van vier maanden na het
bereiken van de status van werkloze of het verlaten van het formele onderwijs een aanbod van goede kwaliteit
krijgen voor een baan, voortgezet onderwijs, een leerlingstelsel of een stage”
(Council: 2013/C 120/01)
Lissabonagenda, Europa 2020 en Jeugdgarantie: alle niet-bindende, brede EU-doelstellingen die moeten
worden verwezenlijkt met middelen die door de lidstaten zijn ontworpen

EUROPEAN PILLAR OF SOCIAL RIGHTS
"De verwezenlijking van de Europese pijler van de sociale rechten voor de burgers is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Hoewel de meeste instrumenten voor de uitvoering van de pijler in handen zijn
van de lidstaten, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld, kunnen de instellingen van
de Europese Unie - en de Europese Commissie in het bijzonder - helpen door het kader vast te stellen
en richting te geven.
1.

2.
3.

Het scorebord voor het sociaal beleid is opgebouwd rond drie dimensies (die alle "mensgericht" zijn):
"Gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt", waaronder aspecten van billijkheid in verband
met onderwijs, vaardigheden en een leven lang leren, gelijkheid van mannen en vrouwen op de
arbeidsmarkt, ongelijkheid en opwaartse mobiliteit, levensomstandigheden en armoede, en
jongeren;
"Dynamische arbeidsmarkten en eerlijke arbeidsvoorwaarden", die de structuur van de
beroepsbevolking, de dynamiek van de arbeidsmarkt en het inkomen omvatten;
"Overheidssteun / Sociale bescherming en integratie", met inbegrip van eerlijke resultaten door
middel van overheidssteun en/of sociale bescherming. Deze reeks indicatoren heeft
voornamelijk betrekking op de verstrekking van diensten en sociale vangnetten.

AVENUES FOR THE FUTURE
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LECTURE 6: THE SOCIAL DIMENSION OF EU INTEGRATION (FRANK VANDENBROUCKE)
Europese integratie en sterke welvaartsstaten: een tragisch dilemma?
De ontwikkeling van welvaartsstaten op nationaal niveau & Europese integratie → deze 2 projecten hadden
veel succes en hoop.
Vandaag de dag zitten we in een conflict tussen die 2 projecten? Fundamentele botsing tussen het openstellen
en beschermen van mensen door nationale welvaartsstaten = tragisch dilemma
Nationale welvaartsstaten bieden zekerheid.

1. DE SOCIALE DIMENSIE VAN HET EUROPEES PROJECT VOLGENS DE ‘FOUNDING
FATHERS’: A BELIEF IN CONVERGENCE
Europese integratie zou het gelijktijdige streven naar economische vooruitgang en sociale samenhang
ondersteunen, zowel binnen landen (door de geleidelijke ontwikkeling van de welvaartsstaten) als tussen
landen (door opwaartse convergentie binnen de Unie).
Aanvankelijke arbeidsverdeling (personen die mobiel zijn, zullen hun rechten niet verliezen, grondbeginsel). De
EU is een belangrijke speler op het gebied van antidiscriminatie. Geen discriminatie tussen onderdanen.
Gezondheid en sociale ontwikkeling zijn een zaak van de nationale welvaartsstaat.
-

economische ontwikkeling: supranationaal
coördinatie van socialezekerheidsrechten en bestrijding van discriminatie: supranationaal
sociale ontwikkeling: nationale soevereiniteit (in theorie)

De convergentiemachine werkte ... min of meer ... tot 2004/2008: 2 scheuren, toenemende armoede en
ongelijkheid. In de meest geavanceerde welvaartsstaten zien we dit. Met de crash van de eu-zone: ten zuiden
van de EU-zone: landen als Spanje en Griekenland waren minder ontwikkeld. Ze hebben hun achterstand
ingehaald, maar toen de breuk gebeurde werden ze weer arm.
Mogelijke verklaring: vanwege de enorme heterogeniteit (Roemenia vs Spanje vs Frankrijk)
We staan voor een tragisch dilemma.
FOUNDING FATHERS: waren overtuigd van het tegenovergestelde: één geïntegreerde markt komt als je EUintegratie hebt. Oprichtende vaders waren ervan overtuigd dat WF zelf kan beslissen en dat er geen sociale
dumping zou zijn, maar daarna zien we dat het een groot probleem wordt
-

de landen die achterlopen, zullen hun achterstand inhalen
dit zal de groei stimuleren en een opwaartse beweging teweegbrengen voor iedereen.
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Aan de rechterkant van de horizontale as: ben je rijker dan de
gemiddelde.
Verticale as: inkomen ongelijkheid adhv gini. Rond 1 is het
gemiddelde.
US: veel homogener → overall ongelijkheid,
EU: veel heterogener → ongelijkheid hangt af van de plaats waar je
woont. De onderste blauwe zijn de welvarende landen zoals BelgiË,
Frankrijk, …

Als je een land als Roemenië hebt en je bent arm in Roemenië (inkomensladder, bovenste kwintiel 4: slechts
20% heeft meer, in inkomen kwintiel 1 80% heeft meer)
Als u rijk bent in Roemenië 32% koopkracht vergelijken Denemarken 133%
Als je arm bent kun je beter in een land als Denemarken wonen. En als je rijker bent, kun je beter in Roemenië
wonen (minder belastingen). De tafel is niet stevig, hij verandert veel

De oude lidstaten zijn rijker en de nieuwe armer. Maar het is aan het bewegen.
Conclusie: niet echt in een tragisch dilemma, maar geconfronteerd met veel problemen.
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2. WAT DE CONVERGENTIEMACHINE HEEFT TEGENGEHOUDEN
Mensen verhuizen vanwege werk vanwege de arbeidsmarkten, omdat ze elders meer geld verdienen. Wel zien
we druk op de minimumlonen (landen die zich minder dynamisch ontwikkelen). Maar we zien geen proces
door de rijkere landen. Lange blauwe staven: maatstaf voor het inkomen dat door welvaartsstaten wordt
gegenereerd ter ondersteuning van gezinnen die afhankelijk zijn van minimumlonen. Bestuur vormt een
aanvulling op het inkomen van gezinnen met een laag inkomen.
Cirkel: pioniers. Duits vult ook aan, maar met andere instrumenten.

Daar ging de Brexit-discussie over: UK doet een enorme inspanning, EU-union
laat hen om hetzelfde te doen voor Roemeens, Bulgaars? Wil stoppen omdat
het veel mensen naar het Verenigd Koninkrijk lokt.
De kwestie ligt hier niet. Interessante vraag: is het zo? Dat aspecten van de
EU-intergratie de politieke capaciteit aantasten? Te moeilijk in stand te
houden.

Algemene trend: na een crisis dreigt armoede terug toe te nemen door een
lage arbeidsintensiteit. Er zijn mensen die levne op een uitkering
(benefits).
EU-integratie:
-

Alleenstaande ouders (niet-EU-integratie)
Soort banen voor mensen met een lage arbeidsintensiteit W
doorgaans onzekerder als gevolg van nationaal beleid (beetje
integratie)
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2.1 TOENEMENDE HETEROGENITEIT VAN LIDSTATEN
-

-

Er is geen uniforme verklaring, dus ook geen wondermiddel om de toenemende ongelijkheden aan te
pakken.
We hebben een reeks aanvullende strategieën en instrumenten nodig die zowel de vooruitzichten op
sociale bescherming als de vooruitzichten op werk van huishoudens met een zwakke band met de
arbeidsmarkt kunnen verbeteren.
Verbetering van ons menselijk kapitaal vereist een kindgerichte strategie voor sociale investeringen
die ongelijkheden in kansen aanpakt.
De EU moet het beleid inzake sociale investeringen bevorderen.
De EU moet enige druk uitoefenen op de landen.

Er zijn verbanden tussen armoede en EU-integratie. Maar het is te moeilijk om te zeggen dat de EU schuldig is.

2.1.1 EEN TRAGISCH DILEMMA?
2.1.2 EROSIE VAN DE WELVAARTSSTATEN:
Afbrokkeling van welvaartstaten. Elke staat mag zijn eigen welvaartstaat uitstippelen maar anti-discriminatie
en openheid zorgt voor afbrokkeling van welvaartstaten zie Brexit. Die van UK vinden dat dat er te veel Polen
zijn en te weinig woon en werkgelegenheid.
Gaat niet echt over economische (betalen voor sociale) aspect maar vooral over politieke en emotionele. Zijn
niet de enige luxemburg etc betalen ook heel veel aan sociale voorzieningen.

2.1.3 POLICIES (SOCIAL INVESTMENT)
2.1.4 OPENHEID EN BINNENLANDSE SAMENHANG MET ELKAAR VERZOENEN: DE POLITIEKE
UITDAGING
Toegang tot sociale uitkeringen: het algemene beginsel van non-discriminatie; u moet Poolse burgers
behandelen zoals u Britse burgers behandelt. Er is een zekere mate van eigenbelang: we vragen dezelfde
rechten en dezelfde bijdragen! (De polijster moet dezelfde belastingen betalen).
Sociale zekerheid is een monopolie; er is maar één systeem en iedereen hoeft zich daaraan te houden.
UITZONDERING: terbeschikkingstelling van werknemers
UITZONDERING : detachering van werknemers (detachement): de werkgever van de policy van een
polijsterbedrijf. Werkgever stuurt iemand naar het Verenigd Koninkrijk = een uitzondering, die niet is
opgenomen in het sociale stelsel waar hij werkt. Belangrijk voor de dienstenmarkten. Je moet deze
regel heel duidelijk maken (vb poolse trukker die door België heen en weer rijdt)
Transparantie en dekking van stelsels voor minimumlonen: niet dat je duidelijkheid nodig hebt over de lonen.
Het fundamentele probleem is het gebrek aan dekking en transparantie: je moet ervoor zorgen dat er in een
WF een systeem van minimumlonen zonder uitzonderingen is.
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2.2 DESIGN FLAWS IN EUROPEAN INTEGRATION
We hebben een meer ontwikkeld Eu-frame nodig. Een actief sociaal kader.
Zij hebben geen rekening gehouden met de monetaire eenmaking. Voorbeeld: een crisis in de landbouw. De
landbouwlanden zullen erdoor worden getroffen. Monetaire unie betekent dat je de interactie aanpast, je de
mogelijkheid verliest om de valuta aan te passen.
In het algemeen is dit de reden dat de economie zegt dat als je een monetaire unie tot stand brengt, je andere
flexibiliteiten nodig hebt.

Horizontale as flexibiliteit: economische schok raakt het land,
kunt u gemakkelijk mensen ontslaan en zet ze in een andere
sector.
Verticale as: symmetrie (soortgelijke ontwikkelingen)
→ TRADEOFF: als je een goede economie wilt, dan is er een
goed evenwicht tussen symmetrie en flexibiliteit.
Hoe minder symmetrie, hoe meer interne flexibiliteit je nodig
hebt.
OCA-zone: optimaal valutagebied. = regio waarvan de
economische efficiëntie zou kunnen worden gemaximaliseerd
door de invoering van één munteenheid. Goed voorbeeld van
goed functionerende monetaire unie in de VS = goede situatie
Wij hebben een geldovermakingssysteem op federaal
Amerikaans niveau!
Eu is een grensgeval: hebben we genoeg flexibiliteit? Geen
geldovermakingen mogelijk in de EU.

In de VS heeft men minder flexibiliteit nodig dan bij ons. We
zouden moeten proberen om de EU-zone naar boven te krijgen
dankzij het juiste sociale beleid.
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 VS: succesvolle monetaire unie
EU: instabiliteit, je hebt een kapitaalmarktunie nodig.
Flexibiliteit is één ding; de monetaire unie moet over
stabilisatoren beschikken.
Gecoördineerde onderhandelingssystemen zijn een must.

EMU as an insurance union: a vaccination metaphor
-

-

-

Waarom zijn stabiliseringsinstrumenten gecentraliseerd in monetaire unies?
o Risicodeling (pooling): in de EU niet
o Externiteiten van een nationaal publiek goed (vaccinatie) (vb: flat van uw buur wil je
verzekerd want bij brand jij dan ook veilig)
Vaccinatie: verplicht (minimumvereisten) en gesubsidieerd (herverzekering)
Minimumeisen voor een effectieve stabilisatiecapaciteit:
o voldoende royale werkloosheidsuitkeringen, met name op korte termijn;
o voldoende dekkingsgraad van de werkloosheidsuitkeringsstelsels;
o geen arbeidsmarktsegmentatie waardoor een deel van de beroepsbevolking slecht verzekerd
is;
o geen wildgroei van arbeidsverhoudingen die niet in de sociale zekerheid zijn geïntegreerd;
o effectieve activering van werklozen;
o begrotingsbuffers in goede tijden, zodat de automatische stabilisatoren hun werk kunnen
doen in slechte tijden.
Deze beginselen worden a fortiori noodzakelijk als de eurozone zou worden uitgerust met
herverzekering van de nationale werkloosheidsverzekeringsstelsels: institutioneel moreel risico.

EMU: gemeenschappelijke normen voor veerkrachtige welvaartsstaten
-

Een gemeenschappelijke opvatting over flexibiliteit
arbeidsmarktinstellingen die kunnen zorgen voor looncoördinatie (effectieve collectieve
onderhandelingen)
Cluster van beleidsbeginselen voor een toereikende stabilisatiecapaciteit in de lidstaten:
o voldoende royale werkloosheidsuitkeringen, met name op korte termijn;
o voldoende dekkingsgraad van de werkloosheidsuitkeringsstelsels;
o geen arbeidsmarktsegmentatie waardoor een deel van de beroepsbevolking slecht tegen
werkloosheid verzekerd is;
o geen toename van het aantal arbeidsverhoudingen die niet in de socialezekerheidsstelsels
zijn geïntegreerd;
o effectieve activering van werklozen

Þ Convergentie in sommige belangrijke kenmerken van welvaartsstaten in de eurozone
Þ Europese Pijler van Sociale Rechten, Top van Göteborg, 17 november 2017.
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3. DE WEG VOORUIT: EEN EUROPESE SOCIALE UNIE
Een sociale unie zou
-

de nationale welvaartsstaten op systemisch niveau ondersteunen bij sommige van hun kerntaken (bv.
stabilisering, eerlijke vennootschapsbelasting, ...)
de wezenlijke ontwikkeling van de nationale welvaartsstaten sturen - via algemene sociale normen
en doelstellingen, waarbij de lidstaten de weg en de middelen voor het sociaal beleid wordt gelaten op basis van een operationele definitie van "het Europees sociaal model".
• Europese landen zouden samenwerken in een unie met een expliciete sociale doelstelling, die
zowel nationale als pan-Europese sociale cohesie nastreeft
• gebaseerd op wederkerigheid
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PLATFORM ECONOMY IN EU, IMPACT ON WORKING CONDITIONS AND INDUSTRIAL
RELATIONS – JOHANA GREISS
Tekst op BB vanaf pagina 10. Herlezen over thema van de les, zie verder in de samenvatting uitgewerkt

WELCOME… TO THE ‘BRAVE NEW WORLD’
Bv. Deliveroo bikers in BXL

DEFINITION (APPROACH) ‘PLATFORM ECONOMY’
-

Er zijn verschillende termen die verwijzen naar het fenomeen van online werken op aanvraag via apps
/ crowdwork
b.v. "collaboratieve economie", "optreden (een band die van het ene optreden naar het andere gaat,
iets kleins en niet rechtstreeks naar een andere) economie", "sharing economy", "peer-to-peer
economy", "on-demand economy" en "platform economy": neutrale term
Europese Commissie:

-

-

Het platform en de coöperatieve economie bestaan uit "bedrijfsmodellen waarin activiteiten
worden gefaciliteerd door onlineplatforms die een open markt creëren voor het tijdelijke
gebruik van goederen of diensten die vaak door particulieren worden geleverd". (COM(2016)
356 definitief)
Voorbeelden van transactieplatformen zijn Amazon, Airbnb, Uber
Omvat deze definitie de kwestie?

WHAT IS HAPPENING?
Online platforms (bijv. door algoritmen)
-

een effectieve en efficiënte afstemming van de arbeidsaanbieders en -gebruikers mogelijk te maken
transactiekosten en -risico's te beperken
de toetredingsdrempels voor ondernemingen en particulieren verlagen
het mogelijk maken om uit te breiden naar informele of niet-marktsferen/nieuwe bedrijfsmodellen
op lokaal en mondiaal niveau actief zijn
werkgelegenheidskansen te creëren voor hoog- en laaggeschoolde werknemers

WHAT IS THE PROBLEM?
Deliveroo filmpje: Deliveroo betaald 4euro per levering, maar als je geen bestellingen hebt, werk je dus
eigenlijk zonder betaald te worden. Er is discussie rond het feit of ze al dan niet zelfstandig zijn of onder loon
staan van de werkgever.
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2.1 WHAT IS THE PROBLEM CONCERNING ONLINE PLATFORM WORKERS?
-

-

-

Vooruitgang van het werk
o Arbeidsvoorwaarden/Loontarieven/ Sociale zekerheid:
o bv. niet het uurloon, flexibiliteit op verzoek (... evenwicht tussen werk en privéleven?), nietdekking in socialebeschermingsregelingen, problemen in verband met gezondheid en
veiligheid op het werk, gebrek aan collectieve vertegenwoordiging
▪ Je zit daar te wachten op het volgende bevel. Bijgevolg verlies je heel wat tijd. Deze
tijd wordt niet betaald.
Rechtspositie van platforms en werknemers vaak onduidelijk
o platform = werkgever? (verplichtingen/verantwoordelijkheden?)
▪ je ziet nooit andere werknemers
▪ u heeft alleen contact met platform
▪ iedere werknemer is online, er is geen vaste werkplek
Geen werknemersvertegenwoordiging ? Welke juridische status heeft dit platform? Er zijn veel
juridische vragen? Wie biedt hier werk? Wanneer er geen vertegenwoordiging is is het heel moeilijk
om een unie te maken

2.2 WHAT IS THE PROBLEM CONCERNING THE ORGANISATION OF LABOUR/LABOUR
MARKETS?
-

(Her)organisatie van de arbeidssectoren (met name zelfstandigen)
Een arbeidssector op zich?
Buiten bereik van formele autoriteiten en juridische kaders?
Zorgen voor "offline" arbeidssectoren?
Blauwdruk om 'ouderwetse' arbeidsverhoudingen over te slaan of te reorganiseren?

2.3 WHAT IS THE PROBLEM CONCERNING EUROPEAN SOCIETIES?
-

Werknemer als “waardevol goed”
o de waardigheid en de rechten van de werknemers op het spel staan?
Afnemende werkgelegenheid en ethische normen?
Toenemende anti-union omgevingen?
Terug naar tijden van industrialisatie en 'dagloners'?
o Vergelijking met Ford: arbeider terug klein deel vd hele fabriek zonder inspraak
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WHAT IS THE EU DOING ABOUT IT
Eerste juridische benadering door de Europese Commissie (2016): "Een Europese agenda voor de coöperatieve
economie" (COM(2016) 356 definitief)
-

geen begeleiding biedt voor een betere sociale bescherming van werknemers van onlineplatforms

Recent EG-voorstel (2018): "Aanbeveling betreffende de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en
zelfstandigen (COM(2018) 132 definitief).

RECENT EC PROPOSAL
DOELEN
-

alle werknemers en zelfstandigen in de lidstaten van de EU toegang bieden tot een adequate sociale
bescherming
minimumnormen vast te stellen op het gebied van de sociale bescherming van werknemers en
zelfstandigen
met name om te zorgen voor
o a) formele dekking van de sociale bescherming
o b) effectieve dekking, toereikendheid en overdraagbaarheid van de sociale bescherming
o c) transparantie van de rechten op sociale bescherming

VOORSTELLEN OM
-

een benchmarkingkader vaststellen
de ontwikkeling van overeengekomen gemeenschappelijke kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren om
toezicht te houden op de tenuitvoerlegging van de aanbeveling

De bevoegdheid van de EG is echter beperkt (vanwege het subsidiariteitsbeginsel en het gebrek aan wettelijke
bevoegdheden op dit beleidsterrein).
-

Aanbevelingen = juridisch niet-bindend
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ONLINE PLATFORMS: THE ULTIMATE OUTSOURCES?
Bestand op Blackboard
De impact van technologisch gedreven veranderingen in de arbeidsorganisatie, in het bijzonder in verband met
de opkomst van het internet in de arbeidsmarktmatching → het belang van zijn functie dramatisch is
toegenomen.
Het virtuele platform, dat werk toewijst en de betaling van verdiensten beheert. Verwijzend ernaar als
bedrijfsmodel worden hier activiteiten gefaciliteerd door online platforms die een open marktplaats creëren
voor het tijdelijke gebruik van goederen of diensten die vaak door particulieren worden geleverd. In de
mededeling wordt opgemerkt dat er nog geen eensgezindheid bestaat, zelfs niet wat het gebruik van
terminologie betreft.
Helaas is de Commissie de verwarrende term "coöperatieve economie" ook blijven gebruiken in de
raadpleging over de uitdagingen van toegang tot sociale bescherming voor mensen in alle vormen van
werkgelegenheid in het kader van de Europese pijler van de sociale rechten.
We stellen voor om te spreken van een 'platformeconomie', gezien het feit dat het onderliggende fenomeen
het gebruik van online platforms is die de transactiekosten van arbeidsoutsourcing en tijdelijke toegang tot
activa verlagen.
Outsourcingplatforms bieden een passende dienstverlening, waarbij de vraag naar arbeid wordt gekoppeld
aan het aanbod. Zij maken het aldus mogelijk de toegang tot de arbeidsmarkt via de markt te organiseren.
Drie belangrijke aspecten
1.
2.
3.

platforms voorzien in een algoritme dat een effectieve matching van aanbieders en gebruikers van
arbeid mogelijk maakt
de technologie verlaagt de transactiekosten voor zover platforms ook microtransacties kunnen
vergemakkelijken.
platforms verlenen diensten die de risico's van markttransacties verminderen of beheren, waardoor zij
marktfalen aanpakken, zoals onvolledige informatie over de arbeidsaanbieder of het risico van fraude.

Als gevolg van deze verlaging van de toegangsdrempels kan de platformeconomie zich uitbreiden tot vroegere
informele/niet-marktsferen, bijvoorbeeld door van het plaatsen van gezelschapsdieren een betaalde baan te
maken. + moet ook rekening houden met de verscheidenheid van de bestaande platforms.
Eerste onderscheid: aan de ene kant van het spectrum zijn er virtuele markten zoals eBay en vastgoedverhuur
zoals Airbnb. Aan de andere kant van het spectrum zijn er platforms zoals TaskRabbit en TakeLessons die
arbeidsaanbieders en gebruikers op elkaar afstemmen. Er is echter geen duidelijke scheidslijn
Het tweede onderscheid is dat tussen platforms die lokale arbeidsmarkten of goederenbeurzen organiseren en
platforms die markten organiseren of creëren op transnationaal en/of mondiaal niveau.
“pure" webplatforms, zoals Amazon, die geen offline component hebben en waar het werk, zoals data-invoer,
programmering of websiteontwerp, puur via het web wordt gedaan.
Ten slotte is het nuttig een onderscheid te maken tussen perrons die de toegang tot laag- en
middelhooggeschoold werk vergemakkelijken (zoals data-invoer of taxirijden) en perrons die hooggeschoold
werk bemiddelen (zoals interieurontwerp).
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HOE WIJDVERSPREID IS HET ECONOMISCH PLATFORM?
-

er bestaat een zeer brede consensus over het idee dat dit een zeer snel groeiend gebied is, maar er
bestaan grote verschillen tussen de landen. Er zijn over het algemeen meer werknemers dan gebruikers op
platforms, wat er waarschijnlijk op wijst dat de klanten vaak eerder bedrijven dan individuen zijn.
→ er blijven ernstige vragen bestaan over de intensiteit van de werkzaamheden.
o die zich op de aanvraag inschrijven, een of twee banen kunnen aannemen, en vervolgens
voor altijd weggaan
o Slechts 15% van de werknemers op de platforms bieden regelmatig diensten aan.

DE IMPACT VAN ONLINE PLATFORMEN OP DE ARBEDISMARKT
-

de verscheidenheid aan besproken platforms heeft een aantal verschillende gevolgen voor de
arbeidsmarkt
Onderscheid tussen platforms verschillende soorten effecten
1.
Platforms kunnen het mogelijk maken om als zelfstandige activiteiten te organiseren die van
oudsher gebaseerd zijn op de arbeidsverhouding. De meest radicale transformerende impact die
de aandacht van beleidsmakers verdient
2.
platformen kunnen dienstverlening op afstand (op afstand programmeren van diensten) mogelijk
maken; kunnen leiden tot delokalisatie van werk vanuit lokale arbeidsmarkten.
→ het effect van offshoring13 is wellicht niet cruciaal, in ieder geval niet op de korte
termijn.

Er zijn platforms die zich richten op het reorganiseren van het op elkaar afstemmen van activiteiten die al
georganiseerd zijn op basis van een zelfstandige activiteit, maar toch lokaal blijven (met name Uber);
vervolgens zijn er platforms die eigenlijk offshorewerkzaamheden verrichten die traditioneel op een lokale
arbeidsmarkt zouden worden verricht door werknemers in arbeidsverhoudingen met zelfstandigen op een
goedkope locatie (Upwork)
3.

4.

platforms vergroten de concurrentie door de toetredingsdrempels te verlagen, ook al veranderen
zij de arbeid niet in zelfstandige arbeid. Voorbeeld: Uber, dat beroepschauffeurs in concurrentie
brengt met studenten of mensen met ouderschapsverlof die af en toe op zoek zijn naar een
aanvulling op hun inkomen.
De bedel- en opscheppingsrituelen van de moderne academische wereld, de freelance
journalistiek of de kunstnijverheid zijn prominente kenmerken van het werken op deze online
jobplatformen

13

Verplaatsing van bedrijfsprocessen naar een onderneming in een laagloonland dat geografisch ver
verwijderd is van de opdrachtgever
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→ platformen kunnen een betere uitsplitsing van de werkactiviteiten in afzonderlijke taken vergemakkelijken,
die vervolgens worden gedifferentieerd tussen werkzaamheden die creatief en hooggeschoold werk van
"hoofden" vereisen en werkzaamheden die aan "handen" kunnen worden overgelaten. De handen worden
voortdurend bedreigd door offshoring en automatisering.
Platforms kunnen zo bijdragen tot precisering van het werk.
Wanneer het verwijzen naar werknemers is een standaardteken van een praktijk die al lang bekend staat als
schijnzelfstandigheid: geregistreerd als zelfstandige, freelancer, maar is in feite een werknemer die een
professionele activiteit onder gezag en ondergeschiktheid van een ander bedrijf.
Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich voortdurend presenteren als een 'waardevol goed' voor een
breed scala aan klanten en dat zij zich aanbieden voor individuele opdrachten om door een klant als een
product uit een catalogus te worden geplukt
De snelle groei van het belang van de platforms zou ook kunnen leiden tot een grotere vaststelling van
arbeidsnormen op basis van de praktijken van de platformeconomie. ziet dat arbeidsverhoudingen, alsook de
platforms zelf, in de toekomst worden vervangen door virtuele peer-to-peer interacties; peer kan mensen of
computers zijn. P2P= dynamische relatie op basis van gelijke kracht/werkzaamheid

ONLINE PLATFORMEN REGULEREN
de invloed van de opkomst van onlineplatforms zal afhangen van de reactie van beleidsmakers. er is een
toenemende druk om een einde te maken aan de huidige, grotendeels laissez faire status quo en de sector te
reguleren (Uber, AirBNB). Voorbeeld: Frankrijk heeft in 2008 wetten ingevoerd ter bevordering van het
zelfstandig ondernemerschap, die de groei van deze vormen van werk aantoonbaar hebben vergemakkelijkt.
Gebrek aan verzekering is een groot probleem voor degenen die voedsel leveren. (zie filmpje Deliveroo)
De Commissie is van mening dat werkgelegenheid in beginsel elke arbeidsverhouding is, volgens drie criteria:
de ondergeschikte verhouding, de aard van de werkzaamheden, de hoogte van de vergoeding.
De commissie specificeert dat het niet voldoende is om te voorkomen dat werknemers niet voortdurend
worden gecontroleerd en dat het werk niet continu wordt verricht om platformwerk als werkrelatie te
classificeren → men zou nog een stap verder kunnen gaan en kunnen stellen dat het gaat om een categorie
werknemers die speciale bescherming nodig hebben, naar analogie van de regelgeving voor deeltijdwerk
werknemers die niet als werknemers kunnen worden aangemerkt, moeten worden beschermd door middel
van regelingen voor zelfstandigen of door middel van een platform-specifieke bescherming. Zelfstandigen
hebben op dit moment geen toegang tot socialezekerheidsstelsels met een vergelijkbaar niveau van sociale
bescherming als de standaardwerknemers.
de zelfstandigen (platformmedewerkers) moeten de mogelijkheid krijgen om collectieve onderhandelingen te
organiseren en te voeren.
Uber betaalt in een aantal markten een gegarandeerd minimumloon per uur. In België profiteren de
werknemers van Deliveroo van een overeenkomst.
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Aan de andere kant van het spectrum zijn er platforms, zoals CrowdFlower en Upwork, die de dienstverlening
op afstand vergemakkelijken en zo kunnen leiden tot offshoring van werk vanuit lokale arbeidsmarkten, vaak
over de grenzen heen → waarom een EU-kader nodig is.
Uitdaging: fatsoenlijk betalen is het hoofddoel.

CONCLUSION
-

-

De vrees dat de uitbestedingsdynamiek in veel gevallen tot meer onzekerheid en precarisering onder
werknemers kan leiden, lijkt gerechtvaardigd.
de overschakeling op werk op aanvraag zet de werknemers onder grote druk, omdat zij ernstig
onzeker zijn over hun toekomstige inkomen
tweede belangrijke wijziging: uitbesteding gaat gepaard met een reorganisatie van de inhoud van het
werk. kan in verband worden gebracht met de opsplitsing van banen in taken, soms in verschillende
delen van de wereld.
→ Een andere mogelijkheid is een verhoging van het vereiste van "bedelen en opscheppen" (begging
and bragging) ten koste van het eigenlijke werk.
de groei van de platforms voor online-outsourcing brengt het risico met zich mee dat de
marginalisering en stigmatisering van kwetsbare groepen zoals jongeren, minderheden of migranten
wordt versterkt.

→ De toenemende politisering van de kwestie opent kansen voor relevante actoren, waaronder vakbonden,
vertegenwoordigers van traditionele en nieuwe industrieën en natuurlijk de autoriteiten om de "spelregels" op
te stellen.
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IS SOCIAAL EUROPA EINDELIJK AAN HET GEBEUREN? – IVE MARX
“TRIPPLE SOCIAL A 14 EUROPE” FINALLY BECOMING A REALITY?
We hebben een actievere en proactievere betrokkenheid nodig. Ratingbureaus, vertellen welke obligaties er
zeker van zijn die zeker worden terugbetaald. De nieuwe voorzitter van de commissie wilde vandaag een
sociaal Europa met drie leden, een Europa dat niet voor de economieën van landen zorgt, maar voor de
mensen die erachter zitten.
-

-

-

-

De grondleggers van de EU waren van mening dat de Europese economische integratie zou bijdragen
aan de ontwikkeling van bloeiende nationale welvaartsstaten zonder dat supranationale sturing nodig
was. Zij gingen ervan uit dat opwaartse sociale convergentie in wezen automatisch zou gebeuren,
zoals het verslag-Ohlin had voorzien.
Over het algemeen is dat standpunt verdedigd. Toch heerst er een wijdverspreid gevoel dat er nog
meer vooruitgang had kunnen worden geboekt als Europa een actievere rol had aangenomen. Het
gebrek aan adequate sociale vangnetten in sommige EU-landen tijdens de crisis en het leed dat
daardoor werd veroorzaakt, hebben in dit opzicht "wakker geschud".
Vandaar de toezegging van de Juncker-commissie om van Europa "Triple Social A" te maken.
De Europese pijler van de sociale rechten, die in 2017 van start is gegaan, is een nieuw
vlaggenschipinitiatief van de Commissie om de sociale convergentie in de hele EU op te voeren. Het
schetst 20 beginselen om sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Deze zijn (nog) niet afdwingbaar.
Een "scorebord" houdt toezicht op de vooruitgang.
Het proces van het Europees Semester (ES) wordt "gesocialiseerd": terwijl de nadruk blijft liggen op
macro-economische indicatoren, omvat het toezicht nu ook systematisch sociale indicatoren.

EU-semester = de belangrijkste beleidscyclus om de economische convergentie tussen de lidstaten te
bevorderen. Het ging vooral om begrotingszaken. Waarbij landen rapporten sturen over wie ze zijn en wat ze
van plan zijn: commissie beoordeelde ze en stuurt feedback
Het Europees semester biedt een kader waarbinnen de EU-landen hun economisch beleid coördineren. Zij
overleggen over hun economische en begrotingsplannen en evalueren op gezette tijden hun vooruitgang.; Het
"Europees semester" is een cyclus van coördinatie van het economisch en het begrotingsbeleid in de EU. Het is
een onderdeel van het Europese kader voor economisch bestuur. Het Europees semester bestrijkt de eerste
periode van 6 maanden van elk jaar, vandaar de naam "semester". In het kader van het Europees semester
stemmen de lidstaten hun begrotings- en hun economisch beleid af op de doelstellingen en regels die op EUniveau zijn overeengekomen.

14

Tripple social A = sociaal Europa met drie leden: (1) grondleggers, nood aan een supranationale sturing (2)
europese peiler van de sociale rechten, 20 beginsels die rechtvaardigheid bevorderen (3) Europees semester
(begrotingscyclus)
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A LOOK BACK: WHAT HAS BEEN ACHIEVED SO FAR?
Uit enquêtes (bv. Zeitlin en Vanhercke, 2018; Bekker, 2016) blijkt dat er meer aandacht is voor sociale kwesties
op het gebied van CSR; ook de impact van "sociale" EU-actoren is toegenomen.
Het is duidelijk dat er aanbevelingen zijn gedaan die specifiek betrekking hebben op kwesties als
minimumlonen of sociale vangnetten, zoals in het geval van Portugal (CR 2015) of Spanje (CR 2015).
Maar tot nu toe zijn sociale overwegingen niet systematisch terug te vinden in de landenspecifieke
aanbevelingen (CSR's);
De aanbeveling blijft ook relatief vaag en vestigt meestal de aandacht op kwesties in plaats van gedetailleerde
beleidsvoorschriften of -doelstellingen op te stellen.

WHAT ARE CSR’S RELEVANT TO MINIMUM INCOME PROTECTION AND POVERTY?
De hamvraag is echter ook: wat zijn CSR’s (country specific recomandations) die de vooruitgang op het gebied
van armoede en sociale integratie daadwerkelijk bevorderen?
Dat hangt af van wat u als relevante CSR’s beschouwt.
Een krachtige kritiek luidt dat de CSR’s een bepaald concept van het Europees economisch model
weerspiegelen, dat hoofdzakelijk gericht is op groei en concurrentievermogen en geen rekening houdt met
sociale en distributieresultaten.
Maar de relatie tussen macro-economische en begrotingsresultaten, die aan de basis hebben gestaan van de
kerntaken van CSR’s enerzijds en "sociale" resultaten anderzijds, blijkt zeer complex te zijn...

BIJVOORBEELD DE GROEI VAN DE TEWERKSTELLING
Veel CSR's zijn gericht op het stimuleren van de economische en werkgelegenheidsgroei, zowel direct (bv.
arbeidsmarkthervorming) als indirect (bv. fiscaal beleid of regulering van de productmarkten).
Sommigen zijn nog steeds van mening dat "de beste bescherming tegen armoede een baan is" en dat de groei
van de werkgelegenheid dus de sleutel is tot structurele armoedebestrijding; anderen vrezen dat de groei van
de werkgelegenheid in de vorm van onzekerder en laagbetaalde banen zal leiden tot meer armoede onder
werkenden;
De werkelijke relatie is weer erg complex en er zijn geen eenvoudige patronen...
Frontex: agentschap dat zich toespitst op de handel/samenwerking binnen de EU tov de grenzen ervan
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SAMENVATTING VH POLITIEKE DENKEN TIJDENS DE 1990S-2000S
-

Eind jaren '90: "Derde weg", "Actieve welvaartsstaat" en bijbehorende doctrines
EU: Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS), agenda van Lissabon, verslag Kok "Werkgelegenheid,
banen, banen", sociale integratie in het kader van de OCM,
Kernidee: meer mensen aan het werk is essentieel voor sociale integratie en armoedebestrijding
EU: duidelijke werkgelegenheidsdoelstellingen, geen doelstellingen inzake sociale integratie, OMC:
alleen monitoring van resultaten (inclusief inkomensongelijkheid)
De onderliggende aanname was dat het een het ander zou brengen...

-

MAAR TOENAME AAN JOBS HEEFT DE ARMOEDE NIET DOEN AFNEMEN
But job growth did not bring lower poverty…
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De relatieve armoede blijft gelijk. De
armoededynamiek is zeer complex. Het
hangt van verschillende factoren af.
Waarom helpt het niet dat er meer mensen
aan het werk zijn? Eén als de economie weer
begint te groeien: meer mensen werken,
laagopgeleiden verliezen hun baan.

In de jaren '90: een uitkering voor mensen
die geen baan hebben is goed. Maar in de jaren '90
sloegen
ze ze over. De uitkeringen moeten het loon
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WAAROM JOBS NIET ALTIJD DE BESTE UITWEG VORMEN UIT ARMOEDE
De armen hebben over het algemeen niet de eerste vruchten geplukt van de banengroei: de banengroei heeft
over het algemeen geleid tot een sterkere stijging van het aandeel van arbeidsintensieve huishoudens dan een
daling van het aandeel van arbeidsarme huishoudens
Tegelijkertijd daalde de toereikendheid van de "passieve" inkomensbescherming, met name de sociale
vangnetten.
Werken betekent niet altijd een leven zonder risico op financiële armoede: armoede onder werkenden “in
work poverty”
dynamiek van de armoedegrens en andere effecten van de tweede orde als gevolg van de groei van de
werkgelegenheid (en het macrobeleid dat deze groei bevordert, bv. loonmatiging) + andere dynamiek
(sociaaldemografisch, ...)

ADEQUATE SOCIALE BESCHERMING
Als er één les is getrokken uit decennialang vergelijkend onderzoek naar armoede, dan is het wel dat de
uitgaven voor sociale bescherming, in de vorm van een feitelijke herverdeling van inkomen door middel van
overdrachten en belastingen, van belang zijn
De erlatie tussen sociale uitgaven en armoedebestrijding is even belangrijk als een zuivere
herverdelingsinspanning (mogelijk in strijd met de begrotingseisen)
Maar het is een feit dat geen enkel land lage armoede kan bereiken zonder aanzienlijke sociale uitgaven...
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DE HARDE REALITEIT: SOCIALE VANGNETTEN IN EUROPA SCHIETEN TE KORT
-

-

Ondanks het feit dat de bescherming van het minimuminkomen in documenten van de Commissie
weer op de voorgrond is komen te staan (verwijzingen naar de "92-aanbeveling")
Resolutie van het Europees Parlement 2010
Geïntegreerde richtslijnen, pakket voor sociale investeringen, enz.
Principes van de sociale pijler 11-15 Voldoende kinderbijslag, werkloosheidsuitkeringen,
minimumuitkeringen en pensioenen zijn nodig
Beginsel 14: "Eenieder die niet over voldoende middelen beschikt, heeft recht op een toereikend
minimuminkomen dat een waardig leven in alle levensfasen garandeert, alsmede op daadwerkelijke
toegang tot ondersteunende goederen en diensten.
Alleen banen zijn niet genoeg en het sociale vangnet is niet genoeg

De realiteit van het sociale Europa op dit moment: het minimuminkomen dat mensen wettelijk krijgen in elk van
de lidstaten.
Roemenië verlaagt de levensstandaard. De armoedegrens in België 870 euro. Armoede grens is 1200/maand.
Enkel NL zit aan die armoede grens.

HOW TO MOVE FORWARD?
Het is positief en bemoedigend dat de sociale doelstellingen van de EU zijn geïntegreerd in de governancearchitectuur van de Unie na de crisis, met name in het Europees semester.
Maar het is onvoldoende om toezicht te houden op de resultaten en de totale "input" (sociale uitgaven), zoals
vandaag in het sociale scorebord
Er kan alleen sprake zijn van een echte "BITE" als indicatoren die de werkelijke beleidsintentie weergeven,
volledig en systematisch worden geïntegreerd in het toezicht op de voortgang, als de aanbevelingen ernaar
verwijzen en als er gevolgen zijn in geval van niet-naleving.
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INDICATOREN VOOR BELEIDSINPUT KUNNEN HELPEN OM "BEET" TE CREËREN
Er valt veel voor te zeggen om zorgvuldig ontworpen inputindicatoren in het monitoringproces op te nemen.
Het toevoegen van beleidsindicatoren aan het sociale scorebord zal nuttig zijn om uitkomstindicatoren (d.w.z.
de vermindering van het armoederisico en de werkloosheid) te koppelen aan beleid.
Dit biedt ruimte voor subsidiariteit, toezicht en wederzijds leren, maar het zal het voor landen ook moeilijker
maken om hun verantwoordelijkheid voor echte sociale vooruitgang te omzeilen of niet serieus te nemen..
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EU SOCIAL POLICY: BEFORE AND AFTER THE CRISIS (LASZO ANDOR)
THE LOST PARADISE
“paradijs”: West-Europa in het naoorlogse tijdperk: sterke welvaartsstaten ontwikkeld → meest geavanceerde
vd wereld → goede tewerkstelling, sociale zekerheid, verlaagde armoede, …
Binnen de natiestaten
-

Geavanceerde arbeidsverhoudingen; sociale dialoog
Geavanceerde sociale bescherming; sociale
vangnetten, overheidsdiensten
Capaciteit om … te beperken:
o werkloosheid
o armoede
o inkomensongelijkheid

-

-

Op EU-niveau
Sociale dialoog op EU-niveau
sociale legitimiteit (hoofdzakelijk inzake
arbeidsomstandigheden, zoals veiligheid en gezondheid op het
werk, arbeidstijdenrichtlijn, zwangerschap en bevalling)
o men heeft nood aan een sociale dimensie om het
legitiem te houden
Handhaving van sociale rechten in het kader van
grensoverschrijdende mobiliteit
Sociale investeringscapaciteit (ESF en andere instrumenten)
Programma's op lange termijn:
o Lissabonstrategie
▪ Men moet garanderen dat de sociale
standaarden die de LS had bereikt
zouden W ondermijnd
o Europa 2020

Sociale fondsen: verschillende financiële instrumenten van 8 à 9%: meer en betere jobs in de EU
1990: EU in langetermijn programma’s: verbinden vaak beide om er zeker van te zijn dat ze nog altijd als een
bron van economie dient.
Maar waarom was het paradijs “LOST”?

BEDREIGINGEN VOOR SOCIAAL EUROPA
1. GLOBALISATIE
Doorheen de 1980’s gold er veel liberalisatie. Er gingen veel industriële jobs verloren. We zien een “hollowingout”-effect. Dit houdt in dat er steeds minder “middeninkomen” beroepen zijn en steeds meer jobs op laag en
hoog niveau.
2. UITBREIDING VAN DE EU
Sociale dumping neemt toe. Hierbij gaan werkgevers goedkopere arbeidskrachten inzetten dan gewoonlijk
beschikbaar zijn op hun plaats van productie of verkoop. Vaak gaat het hier om migranten of gaat men de
productie verplaatsen naar lageloonlanden. Zo worden personen in gebieden met lagere sociale standaarden
gemotiveerd om te verhuizen naar meer welvarende gebieden. Er geldt bijgevolg een laag niveau van
toewijding.
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3. DIGITALE REVOLUTIE
Door de technologische vooruitgang is onze arbeidsmarkt extreem flexibel geworden. Dit houdt in dat de
snelheid waarmee de arbeidsmarkten zich aanpassen er schommelingen en veranderingen in de samenleving,
economie en productie plaatsvinden. Er zijn bijgevolg heel wat nieuwe vormen van jobs die opkomen. Deze
werken vaak wel zonder het systeem van sociale zekerheid.
4. MONETAIRE UNIE
De EU deelt alles, behalve de risico’s. Er is geen algemeen solidariteitsmechanisme of vangnet. Ze helpt wel
om de landen bij te staan bij kortetermijnaanpassingen. Er geldt een vooroordeel van stabiliteit en interne
devaluatie. Dit laatste is een manier om het concurrentievermogen te vergroten in de landen die het zwaarst
door de crisis werden getroffen. Dit door de inflatie in het land met een overschot op de lopende rekening
verhogen en de inflatie in de landen met een tekort te verlagen. Dit zou leiden tot een polarisatie in het
Eurogebied tussen de rijkere en armere landen.

DOUPLE-DIP CRISIS AND FRAGILE RECOVERY
FIGUUR: groei vh BBP, de tewerkstelling en de inkomens in de huishoudens (GDHI)
Na een licht economisch herstel
begon de werkgelegenheid in de
EU28 eind 2013 toe te nemen, net als
het beschikbaar inkomen van
huishoudens (GDHI) na bijna vier jaar
van voortdurende daling. [Daling
wordt aangegeven door onder de
nullijn te liggen]

Men gebruikt de gegevens van de EU het vaakst om het BBP te meten. De productie viel ineen tijdens de crisis
van 2008. In Europa werd deze grote recessie gevolgd door een crisis in het Eurogebied.
Wie zijn job verliest, verliest zijn theoretisch gezien ook inkomen. De inkomens van de huishoudens (GDHI)
werden tijdens de crisis zelf weinig beïnvloed. Ze werd namelijk gecompenseerd door de kwaliteit van de
welvaartsstaten.
Tijdens de crisis van het eurogebied werd GDHI wel beïnvloedt. Er golden grote budgettaire restricties, fiscale
besparingen, armoede groeide, … Het compensatievermogen voor het verlies aan jobs nam af. Bijgevolg
verloren ook sommige welvaartsstaten hun capaciteit om werkloosheid tegen te gaan.
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EUROPE 2020-STRATEGIE
DOELSTELLING: slimme, duurzame en inclusieve groei
HOOFDDOELEN:
Onderwijs: verlaging van het percentage voortijdige schoolverlaters tot minder dan 10% en tot ten minste 40%
van de 30-34-jarigen die het hoger onderwijs afronden
O&O: investeren in O&O ten belope van 3% van het BBP van de EU
Klimaatverandering en energieduurzaamheid: broeikasgasemissies 20% (of zelfs 30%, onder de juiste
omstandigheden) lager dan 1990; 20% energie uit hernieuwbare energiebronnen; 20% verhoging van de
energie-efficiëntie.
Werkgelegenheid: 75% van de 20- tot 64-jarigen aan het werk (te ambitieus?)
Vermindering van armoede en sociale uitsluiting: ten minste 20 miljoen minder mensen in of met een
armoede- of uitsluitingsrisico (dit is 4% van de totale bevolking, om te bepalen of je dit te ambitieus vindt,
hangt vooral af van welke cijfers/ meting je gebruikt)

POVERTY REDUCTION TARGET
Drie in 2010 overeengekomen onderdelen: leveren ons diverse resultaten om te weten hoeveel mensen zich in
armoede bevinden
1.
2.
3.

Armoederisico ( personen met minder dan 60 % van het mediane inkomen)
Huishoudens zonder baan (lage arbeidsintensiteit)
Materiële deprivatie men gaat bekijken wat u zich kunt veroorloven bv. Reis, vleesconsumptie,
…

De lidstaten vroegen om in 2011 hun eigen nationale armoedebestrijdingsdoelstellingen op te stellen (en
wezen daarbij slechts op een vermindering met 12 miljoen - ambitie onvoldoende)
Indien men onder één van bovenstaande categorieën valt, wordt men volgens EUROSTAT automatisch
gecategoriseerd als een persoon die onder het risico van armoede valt. Volgens deze redenering komen we op
een resultaat van ongeveer 124 miljoen personen.
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THE EUROPE 2020 FLAGSHIP INITIATIVES
Slimme groei
-

Digitale agenda voor Europa
Innovatie-Unie
Jeugd in beweging

Duurzame groei
-

Efficiënt gebruik van hulpbronnen Europa
Een industriebeleid in een tijd van mondialisering

Inclusieve groei
-

Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen

Poverty
on the rise
Europeesand
platformexclusion
tegen armoede
in two third of countries

POVERTY AND EXCLUSION ON THE RISE IN TWO THIRD OF COUNTRIES
At-risk-of poverty and social exclusion

FIGUUR: atrisk-of
poverty
and social
exclusion

Source: Eurostat, SILC

Zoals al eerder is geïllustreerd, zijn de gezinsinkomens door de crisis gedaald, wat in veel landen heeft geleid
tot een toename van armoede en sociale uitsluiting.
De toenemende armoede treft vooral de bevolking in de werkende leeftijd en haar kinderen, aangezien zij het
meest te lijden hebben onder het verlies van banen.
Om de toenemende ongelijkheden te verminderen zijn opleiding en kwaliteitsbanen voor iedereen nodig (om
de toenemende polarisatie en segmentatie op de arbeidsmarkt te beperken) en moet de doeltreffendheid van
het sociale beleid worden verbeterd (om de meest behoeftigen te bereiken).
De divergentie tussen verschillende landen zorgde ervoor dat deze verschillend reageerden op de crisis. Dit kan
een probleem zijn. Armoede verminderde voornamelijk in de belangrijkste landen in het Oosten (deze waren
namelijk vooral materieel gedepriveerd). De landen rechts zijn deze met de grootste terugval in hun BBP.
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TOENEMEND RISICO OP ARMOEDE OF SOCIALE UITSLUITING BEÏNVLOEDDE VOORAL DE
BEVOLKING OP ARBEIDSLEEFTIJD (2008-2013)
De ouderen doen het vrij goed: de
pensioenen hebben hun waarde
behouden. Vooral kinderen en
laaggeschoolden hebben afgezien
van de crisis.

DRIVERS OF POVERTY IN EUROPE
Economische prestaties

ZWAK

Werkloosheid

HOOG

Ongelijkheid

GROEIEND

Nationale socialezekerheidsstelsels

VERZWAKKEND

Afwijking in de EMU

ZORGWEKKEND

ANTWOORD VAN DE COMMISSIE: "EUROPA 2020+
Niet lang bij stilgestaan in de les
Agenda voor nieuwe vaardigheden en banen, gevolgd door het werkgelegenheidspakket (2012) en het
jeugdwerkgelegenheidspakket (2012)
-

Initiatief Jeugdgarantie en Jongeren Emplyoment

Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting, gevolgd door het EU-kader voor strategieën voor de
integratie van de Roma (2011), het witboek over pensioenen (2012) en het pakket sociale investeringen (2013)
Versterking van de sociale dimensie van de EMU en de sociale dialoog (2013)
We moeten proberen meer van hetzelfde soort regelgeving te hebben, concreter te zijn en mobiliteit te doen
toenemen om de crisis tegen te gaan. De bron van de problemen zou het slecht functioneren van de monetaire
unie zijn.
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PRINCIPES EN PRIORITEITEN VAN DE SIP
= Social Investment Package
De crisis moet gebruikt worden om het beleid te verbeteren.
Principes
-

mensen van jongs af aan machtiger maken
om hen te helpen zich aan de risico's aan te passen
een investering in de samenleving te zijn, geen remediërende actie

Prioriteiten
-

Kinderarmoede aanpakken: investeren in kinderen
o (oprichting van een Europees platform voor investeringen in kinderen)
Uitwisseling van goede modellen voor sociale huisvesting en een minimuminkomen
meer aandacht in de financiële instrumenten van de EU voor de bestrijding van armoede en sociale
uitsluiting, met inbegrip van steun voor de sociale economie
o (Europees Sociaal Fonds met minimaal 20% voor sociale integratie, Fonds voor Europese
steun aan de meest behoeftigen, EASI ter ondersteuning van sociale innovatie)
Nood aan een welvaartsstaat die gebaseerd is op investeringen en de nood om voor te bereiden op de
uitdagingen van de toekomst → betere sociale cohesie en economische resultaten + proberen te leren
van eerdere problemen

DIA 13 → 18

Weakening of stabilisation of household incomes in the crisis
Niet behandeld in de les

VERZWAKTE STABILISAT IE VAN DE HUISHOUDEL IJKE INKOMENS TIJDENS DE CRISIS
Contributions to nominal growth of gross disposable income of households (EA 17)

Bijdragen tot de
Labour
nominale groei van
incomes het bruto beschikbaar
inkomen van
Benefits
huishoudens (EA 17)

GHDI

Source: Eurostat and ECB.

Indien landen over geen goed vangnet beschikken, kan de stijging van armoede zeer snel gaan. Er was een
goede werking van de transfersystemen (BLAUW). Hierdoor werden mensen heel snel geholpen. In de tweede
fase van de crisis is deze capaciteit helaas fors afgenomen.
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Development of household income
in Germany and Spain

ONTWIKKELING VAN HUISHOUDELIJKE INKOMENS IN DUITSLAND EN SPANJE
Verzwakking van de sociale uitkeringen compenseert de daling van het marktinkomen niet

After 2010
Germany: marktinkomens stijgen met
herstel, uitkeringen niet langer nodig

After 2010
Spain: Verzwakking van de sociale
uitkeringen compenseert van het
marktinkoming niet

Duitsland als economisch mirakel van laatste tijd → Jaarlijkse daling in de werkloosheid
Spanje: wel een fors verlies van arbeid. Jaarlijks negatieve groei en geen transfer mechanisme bekend waar je
tijdens de crisis het welvaartssysteem afstaat en wordt niet gecompenseerd.

DIVERGENTIE IN WERKLOOSHEIDSRATIOS
FIGUUR: werkloosheidsratio: divergentie15 grootster binnen de Eurozone
Tot aan de crisis was er in de
hele EU sprake van
convergentie16.

Door de crisis begon de divergentie veel sterker op te lopen in de eurozone, waar de werkloosheid in het
zuiden en in de periferie voortdurend sterk toenam, terwijl in het noorden en in de kern de werkloosheid
licht toenam en snel terugkeerde naar het niveau van voor de crisis.
Buiten de eurozone was de divergentie veel minder groot.
De divergentie is enigszins afgenomen, maar de kloof blijft enorm en het herstel van de convergentie is een
grote uitdaging.

15
16

Uit elkaar groeien
Naar elkaar groeien
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In landen zoals Nederland en Duitsland is het moeilijk te begrijpen wat er gebeurt. Ze gaan niet door een tijd
waar beleidsmakers clueless kijken naar economische trends. Ze geloven namelijk dat ze er niets aan kunnen
doen. Dit vraagt naar een goede analyse omtrent wat mis is met de architectuur van de EU

ECONOMISCH PROBLEEM EN SOCIALE DIMENSIE
Wat is er fout aan de architectuur van de EU?
Single market
-

Polarisatie-effect van marktconcurrentie in een heterogene
economische gemeenschap
Interne onevenwichtigheden (asymmetrische arbeids- en
kapitaalstromen)
Risico van sociale dumping
✓ Cohesiebeleid (0,35% van het MFK)
✓ Sociale wetgeving (legitimiteit) (minimumnormen
inzake arbeidsomstandigheden om race to the bottom
te voorkomen)
✓ Sociale dialoog op EU-niveau

-

Monetair systeem
Beperkingen op het monetaire en fiscale beleid (geen
kredietverstrekker in laatste instantie, geen fiscale
capaciteit)
"Interne devaluatie17" is het belangrijkste
aanpassingsmechanisme
Kern-periferie divergentie
o Ex ante stabilisation (crisispreventie,
veerkracht, MIP)
▪ Ex post fiscal stabilisation capacity
(om asymmetrie en cycliciteit aan te
pakken)

SOCIALE DIVERGENTIE IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE
Niet lang bij stilgestaan
-

17

EMU met ernstige ontwerpfouten:
eenvormig fiscaal (en gecentraliseerd monetair) beleid zonder risicodeling of transnationale fiscale
overdrachten
sociale problemen hebben overloopeffecten op andere leden van de eurozone (bv. dalende vraag,
ongewenste migratie)
verslechtering van het menselijk kapitaal, verlies van concurrentievermogen en het risico van
lotsbepaling en desintegratie (deze bestuurbaarheid)
→ Noodzaak om de sociaaleconomische convergentie in de EMU te herstellen
o Het tegengaan van "asymmetrische schokken" en de daaruit voortvloeiende
onevenwichtigheden met op regels gebaseerde, voorwaardelijke en tijdelijke
begrotingsoverdrachten
o Ondersteunen van de totale vraag economische activiteit werkgelegenheid sociale cohesie
in gebieden met een economische neergang (bij gebrek aan een autonoom fiscaal/monetair
beleid)
→ Debat over (pijler van) sociale rechten in verband met de hervorming van de EMU

Arbeidskosten nemen af om de concurrentie tussen de landen te doen afnemen
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STERKERE SOCIALE DIM ENSIE VAN DE EMU (2013)
Niet (lang) bij stilgestaan
het vermogen van economische governancemechanismen en beleidsinstrumenten om te anticiperen op,
rekening te houden met en in te spelen op problematische ontwikkelingen en uitdagingen in verband met
werkgelegenheids- en sociaal beleid in de EMU; alle lidstaten helpen hun groei- en werkgelegenheidspotentieel
te realiseren en de sociale cohesie te verbeteren
-

Beter toezicht op werkgelegenheid en sociale dynamiek in de EMU: scorebord van vijf in het Europees
Semester geïntroduceerde indicatoren
Betere coördinatie van het werkgelegenheids- en sociaal beleid om gezamenlijk tijdige actie te
waarborgen
Betere betrokkenheid van de sociale partners op EU-niveau en op nationaal niveau bij de governance
van de EMU

OPTIES VOOR AUTOMATISCHE STABILISATOREN
Automatische inkomenssteun
Gebaseerd op de ‘outputgap’ (=het procentuele verschil tussen het feitelijke en structurele bruto
binnenlands product (bbp).
-

VOORDEEL: zekerheid van een rechtsgrondslag onder het huidig verdrag
NADEEL: tekort aan sociale focus

Herverzekering vd nationale werkloosheidszekerheidsfondsen (transfers getriggerd door grote crisis)
-

-

VOORDEEL: Sterker zichtbare impact in tijden van crisis. Door fiscale beperkingen minder budget → er
zou dus minder generositeit zijn vanuit de sociale zekerheid, wat verkeerd is. Dit is gelijkaardig aan wat
geldt in de VS
NADEEL: tekort aan constante stabilisatie, de trigger is moeilijk te bepalen

Partiële pooling van het werkloosheid-voordeelsysteem.
-

-

VOORDEEL: sterke connectie tussen de begunstigen van de EU-solidariteit. Individuen hebben
eenzelfde werkloosheidssysteem. Wanneer je werkloos wordt, krijg je een uitkering van de EUwerkloosheidsfondsen. Deze kan worden aangevuld door de nationale overheden.
VOORDEEL: geen vertragingen
NADEEL: meer nood aan een partiële LM harmonisatie (zou ook een voordeel kunnen zijn)
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ZOWEL VERZEKERING ALS PARTIËLE POOLING…
… leveren
-

-

Economische stabilisering (draagt bij tot een
sneller herstel via het geaggregeerde
vraagkanaal)
Sociale stabilisatie (minder werkloosheid en
armoede in tijden van recessie)
Institutionele stabilisatie (betere
afdwingbaarheid van de begrotingsregels van de
EMU; grotere legitimiteit)

-

… hebben nood aan
Aanvaarding van beperkte (op regels
gebaseerde, voorwaardelijke, enz.) transfers
Beperkte harmonisatie van de arbeidsmarkten
Transparant bestuur + betrokkenheid van de
belanghebbenden (om te zorgen voor
evenwicht tussen Europese solidariteit en
nationale verantwoordelijkheid)

Het is geen hypothese: er zijn al denktanken die zeggen dat het zou zorgen voor economische en sociale
stabilisatie en institutionele stabilisatie
Als regels zijn, mogen ze de ‘innocent’ mensen niet raken

EUROPESE PILAREN VAN SOCIALE RECHTEN
In de analyse is er vooruitgang geweest, maar er zijn ook debatten gevoerd.
-

EU is uit de crisis, werkgelegenheid is gestegen
Maar wanneer er een crisis is, zullen we beter voorbereid zijn

In het begin: verloren paradijs
-

Belangrijk dat het duidelijk wordt dat de laatste pilaar een stuk is van de grote architectuur
Niet enkel terug te brengen naar de werkplek en hoeveel mensen er werken

HOUSE OF SOCIAL EUROPE
Indien één
onderdeel van het
huis ontbreekt, valt
het uiteen, net zoals
geldt voor de
Europese Unie.
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SOCIALE UNIE – MOGELIJKS EEN NIEUW STADIUM VAN INTEGRATIE (LLARIA MASELLI)

Een Sociale Unie is interessant omdat er zo veel lagen en elementen zijn.
-

Zelfs bij twijfels over de EU, moet er verder worden gebouwd (vooral op economisch vlak). Hier is het
belangrijk ook de sociale pilaar te zien.
EU probeert te coördineren en begeleiding te geven
3e stadium: hier kan de EU ook goede stabilisatie geven, wat momenteel nog ontbreekt. Dit zorgt ervoor
dat de unie uit balans is waardoor er desintegratie kan ontstaan. Hierdoor verliest de unie een deel van zijn
legitimiteit. Wanneer de sociale dimensie en zijn componenten niet zijn volbracht, kunnen we niet spreken
van een sociale unie.
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EXAMENVRAGEN
1. Begrippen: European semester, MIP, European Parliament, Shared Competences of the
European Union, Lisbon Agenda/Strategy, Europe 2020, Europees hof van justitie, Economic
& Social Committee, ECB, ESF,
2. What are the fundamental design flaws of the EU and how can they be addressed?
(Economic/Monetary)
3. Social Acquis

3. Grafiek (zie boven) rijke duitsers VS arme grieken (transfers), grafiek symmetrie VS
flexibility. Uitleg geven over verband public spending en poverty reduction. (Let ook op
efficienty).
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