
Europees Economisch en Sociaal Comité

Een actieplan 
voor Europa

April 2014
Tweede editie

©
 S

hu
tt

er
st

o
ck

 / 
Ra

w
p

ix
el



© Art & Build + Atelier d’architecture Paul Noël



Samenvatting
Voorwoord  .................................................................................................................................  4

Inleiding  ......................................................................................................................................  5

I. Verklaring van het EESC ......................................................................................  6

II.  Argumenten voor een actieplan voor Europa  .................................  7

III.  Actieplan van het EESC  .......................................................................................  9

 A. Een economische Unie  ............................................................................  9

 B. Een sociale Unie ...........................................................................................  13

 C. Een democratische Unie van de burger  ..................................  15

Bibliografie  ...............................................................................................................................  18



4

Korte metten maken met  
een onvoltooid Europa

De financiële crisis van 2008 heeft de zwaktes van de Europese integra-

tie aan het licht gebracht en van de nog zeer onvoltooide Economische 

en Monetaire Unie, die alleen heeft weten te overleven met vele crisis-

sen en onvoorziene wendingen, die haar geloofwaardigheid hebben 

aangetast, zowel in de rest van de wereld als bij haar eigen burgers. Het 

grootste probleem is tegenwoordig dat de Unie in alle lidstaten – zon-

der uitzondering – steeds impopulairder wordt. 

De “manifesten” en “catalogi” met voorstellen die in de tijd van de ver-

kiezingscampagnes floreerden, deden het voorkomen alsof Europa 

slechts voor drie keuzes stond, die alle gedoemd waren te mislukken. 

De ontbinding van de Unie met de terugkeer naar het intergouverne-

mentele tijdperk, oftewel het einde van de Europese droom van een 

“Europa van de volkeren”, brengt ook de vrede en de toekomstige ge-

neraties in gevaar.  De status quo, waarbij Europa “onvolledig” blijft, en 

niet in staat is de burgers te beschermen, leidt eerder tot verdeeldheid 

dan verbondenheid. De toevlucht tot het federale model is weliswaar 

aantrekkelijk, maar botst op de weerstand van de meerderheid van de 

Europese burgers; hoe zullen de burgers aanvaarden dat de instellingen 

meer macht krijgen, terwijl deze instellingen niet in staat zijn gebleken 

te luisteren en rekening te houden met de wensen van de Europeanen?

Maar er is een andere weg mogelijk. Die houdt in dat we met behulp 

van economische en sociale krachten onze gemeenschappelijke be-

langen in kaart brengen en consolideren, en aldus een beleid voor 

gemeenschappelijke solidariteit in de steigers zetten. Daarmee pak-

ken we de communautaire methode van Jean Monnet weer op, die 

haar waarde inmiddels heeft bewezen. We gaan dan uit van een doel 

met etappes en niet van een ideologie.

Dat doel is een hecht en solidair Europa 

De Europese Unie moet een stuk hechter worden om toekomstige 

crises het hoofd te kunnen bieden. Daarvoor is meer solidariteit no-

dig, niet alleen tussen de lidstaten, maar ook tussen de burgers. We 

moeten de burgers een ware economische integratie voorstellen, 

die in ieder geval onontbeerlijk is voor de landen in de eurozone en 

binnen 10 à 15 jaar een feit zou moeten zijn. Een en ander betekent 

een steeds sterkere centralisering van bepaalde bevoegdheden op 

budgettair, fiscaal en sociaal gebied. Pas met een hechte en solidaire 

economische unie kan Europa weer met volle kracht vooruit naar een 

geavanceerde vorm van een politieke unie, maar wel een waarover de 

burgers het laatste woord hebben. Laten we de fout van het grond-

wettelijk verdrag niet nog een keer maken: pas als de burgers met 

eigen ogen zien dat ze er dankzij de EU een identiteit bij krijgen, zullen 

ze een eventuele overdracht van politieke soevereiniteit accepteren. 

Daarom moet zo’n overdracht absoluut op begrip kunnen rekenen 

van de politiek, de sociale partners, het maatschappelijk middenveld.

Voor het Europees Economisch en Sociaal Comité is hierbij een crucia-

le rol weggelegd. En zijn leden hebben zich dan ook, hun verantwoor-

delijkheid indachtig, rond een “Actieplan voor Europa” geschaard. In 

dat concrete en duidelijke plan zet het Comité uiteen hoe we kunnen 

toewerken naar een Europa dat in dienst staat van de burgers.

Henri Malosse

EESC-voorzitter

Voorwoord
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Inleiding
De volgende verklaring richt zich voornamelijk tot de Europese bur-

gers. Zonder hen en zonder hun inbreng zou het Europese project 

wegkwijnen. Zij zijn de hoofdrolspelers in deze moeilijke tijden.

Het tweede gedeelte van het document biedt een handvat voor een 

heroverweging van de Europese governanceregelingen, met als doel 

om – door middel van de communautaire methode – het potentieel 

van het Europese maatschappelijke middenveld ten volle te benutten.

Het derde gedeelte is het actieplan, dat zich voornamelijk richt tot het 

Europees Parlement en de nieuwe Europese Commissie en een reeks 

concrete maatregelen bevat die gebaseerd zijn op EESC-activiteiten 

en -adviezen.
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I.  
Verklaring van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité (EESC)
Uw stem voor een concurrerende, sociale, eerlijke en democratische Europese Unie.
Vijf jaar om de Unie te redden!

Europa staat op een tweesprong. We hebben vijf jaar om de Unie 

te redden en opnieuw op te bouwen, waarbij we lering moeten 

trekken uit de financiële crisis, die een sociale en politieke crisis 

teweeg heeft gebracht. De verkiezing van een nieuw Europees 

Parlement en de benoeming van een nieuwe Europese Commis-

sie in 2014 zijn een goede gelegenheid voor een andere beleids-

koers en een brede discussie over de toekomst van Europa.

Als brug tussen het maatschappelijk middenveld en de EU-instellin-

gen spoort het Europees Economisch en Sociaal Comité alle politieke 

actoren aan om werk te maken van een participatieve, sociale en eer-

lijke integratie. We moeten voor solidariteit zorgen om tegenwicht te 

bieden aan nationale wrokgevoelens en toenemend egoïsme. Het 

mislukte crisisbeheer heeft geleid tot populisme en een nieuwe im-

puls gegeven aan anti-Europese bewegingen. In reactie op de zorgen 

van de Europese bevolking over de economische situatie en de werk-

loosheid zijn dan ook duidelijke en uitgebreide maatregelen nodig.

Het antwoord is niet nationalisme en populisme, maar Europese actie. 

Nodig is een Europees investeringsprogramma om de economie en 

de samenleving zo te structureren dat zij hulpbronnenefficiënt, duur-

zaam, innovatief en inclusief zijn en kunnen inspelen op de behoeften 

van de vergrijzende Europese bevolking. Op die manier kan Europa 

de toekomstige en internationale concurrentie aan. Deze maatrege-

len moeten vooral gericht zijn op de burger.

Wij zijn voor een concurrerende, sociale, eerlijke en democratische 

Unie die Europa’s potentieel ten volle uitbuit; een Unie met krachtige 

waarden, rechten en beleidsmaatregelen, een ware Unie. 



7

Het is belangrijk om de omstandigheden waarin de Europese Ge-

meenschap – noodgedwongen – is opgericht voor ogen te hou-

den. Na de Eerste en Tweede Wereldoorlog was de Gemeenschap 

een rationeel antwoord op de ergste conflicten die de mensheid 

ooit had meegemaakt. Na 70 jaar vrede is men hier en daar ver-

geten dat zonder dit succes geen van de successen die daarop 

volgden mogelijk was geweest. Europa beleefde de crisisjaren 

als een verdeeld continent, met alle traumatische gevolgen van 

dien: massale werkloosheid, honger en wanhoop; een economi-

sche crisis die voeding gaf aan nationalisme en rassen- en klas-

senhaat. Deze ontwikkelingen en deze verdeeldheid waren de 

rechtstreekse oorzaak van de oorlog. In de vaste overtuiging dat 

zoiets nooit meer mocht gebeuren richtten de grondleggers van 

het verenigde Europa eerst de Europese Gemeenschap van Kolen 

en Staal (EGKS) op. De vrede waartoe de oprichting van de Euro-

pese Gemeenschappen leidde, was hun grootste succes.

Wetende dat de geschiedenis zich weliswaar niet eenvoudigweg 

herhaalt, maar dat bepaalde patronen wel terugkeren, moeten we 

eens te meer ferm en duidelijke de ondeelbare en universele waar-

den – respect voor de menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid, so-

lidariteit en diversiteit – onderschrijven waar Europa op stoelt en de 

grondbeginselen – democratie, rechtstaatsbeginsel en mensenrech-

ten – waardoor zij realiteit zijn geworden. Om deze waarden kracht bij 

te zetten heeft Europa processen en instrumenten ontwikkeld voor 

democratische sociale integratie. Het wordt ook steeds belangrijker 

om de Europese burgers deze waarden bij te brengen, zodat zij ze res-

pecteren en verspreiden. Europa heeft beleid nodig dat strookt met 

deze waarden. In historisch opzicht is de Europese Gemeenschap – en 

haar opvolger, de Europese Unie – volstrekt uniek. Op cruciale mo-

menten in zijn geschiedenis heeft Europa stoutmoedige en ingrijpen-

de democratische en institutionele vernieuwingen tot stand weten te 

brengen. De vraag is dan ook: waarom vernieuwen we ook nu niet, nu 

integratiemoeheid optreedt, de solidariteit tussen landen zwak is en 

burgers de straat opgaan om betere levensomstandigheden en een 

werkelijke inbreng in democratische processen te eisen?

Het EESC is ervan overtuigd dat twee wegen voor de toekomst van 

Europa uitgesloten zijn. De eerste is de EU ontmantelen en terugkeren 

naar een intergouvernementele aanpak, wat het einde zou betekenen 

van de Europese droom van een «Europa van de volkeren». Deze op-

tie, waar in tal van landen politieke krachten zich sterk voor maken die 

het felst gekant zijn tegen Europese integratie, zou de vrede en het lot 

van komende generaties op het spel kunnen zetten. De tweede weg 

is de status quo handhaven, de oplossing die het gros van de politieke 

partijen voorstaat. Dat zou betekenen dat wordt vastgehouden aan 

een ongebalanceerde Europese Unie, met aan de ene kant een grote 

markt die steeds meer toegankelijk is voor de rest van de wereld en 

aan de andere kant bureaucratische controle- en coördinatieprocedu-

res. Het is overduidelijk dat steeds meer mensen genoeg hebben van 

dit «onvolledige en complexe Europa», dat hen niet beschermt en hen 

eerder verdeelt dan verenigt.

Het EESC pleit voor een andere weg, waarbij gebruik wordt gemaakt 

van Europa’s economische en sociale actoren om onze gemeenschap-

pelijke belangen in kaart te brengen en te consolideren en waarbij op 

basis hiervan gemeenschappelijk beleid wordt ontwikkeld voor Euro-

pees burgerschap, democratie en wederzijdse solidariteit. Deze weg 

zou betekenen dat aan de communautaire methode die Jean Monnet 

voor ogen stond een nieuwe draai moet worden gegeven. De com-

munautaire methode plus zou neerkomen op sterke instellingen met 

een sterke Europese visie die zij aan zij met het maatschappelijk mid-

denveld het Europese project vooruit helpen. Ook zou de intergou-

vernementele dimensie moeten worden teruggeschroefd1.

II.  
Argumenten voor  
een actieplan voor Europa
Een Gemeenschap van waarden. De horden die zij heeft genomen en nog moet nemen,  
en een visie op de toekomst
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Als gevolg van de crisis waaruit de Europeanen geen uitweg zien, drei-

gen de mensenrechten in het gedrang te raken door toenemende 

verschillen en een antidemocratische houding. Dit dient hoog op de 

agenda van de Europese Unie te staan. De aandacht dient eveneens 

uit te gaan naar een aanverwant onderwerp, namelijk toegankelijk-

heid als mensenrecht voor gehandicapten3.

Het EESC kan de democratische veerkracht – het vermogen van po-

litieke instellingen en sociale organisaties om grondrechten, demo-

cratische waarden, pluralisme en tolerantie te bevorderen – helpen 

vergroten. De Europese agenda wordt momenteel bepaald door de 

economische crisis en de gevolgen daarvan. Het moet voor de EU-

instellingen een prioriteit zijn om het antidemocratische discours en 

de antidemocratische houding, die in sommige Europese landen al 

bijna politiek gemeengoed zijn geworden, een halt toe te roepen.

Ook is het belangrijk om op alle niveaus de instellingen die bij de bur-

gerdialoog zijn betrokken de versterken. Via interactie met het maat-

schappelijk middenveld zouden zaken die de burgers bezighouden 

weer moeten gaan meespelen in de besluitvorming. Het voortbe-

staan van de EU en nationale instellingen staat op het spel, en overleg-

processen en op consensus gerichte procedures kunnen weer voor 

meer legitimiteit en substantie zorgen.

Ten slotte moet het begrip ‘solidariteit’ ook andere soorten interacties 

gaan omvatten (zoals solidariteit tussen generaties en tussen gehan-

dicapten en niet-gehandicapten). Solidariteit is iets wat stap voor stap 

wordt opgebouwd, via structureel onderwijs. Solidariteit is van cruci-

aal belang voor de opbouw van een stabiele en effectieve politieke 

structuur. Daar is ook een groter EU-budget voor nodig.

Het actieplan bevat concrete voorstellen op drie gebieden die recht-

streeks van invloed zijn op het leven van iedereen die woont en werkt 

in de EU.

Europa is in staat tot democratische vernieuwingen via diverse initia-

tieven op lokaal, nationaal en Europees niveau (bijvoorbeeld het Euro-

pees burgerinitiatief). De communautaire methode plus is een meer 

gestructureerde en uitgebreidere methode, en een grote stap vooruit 

vergeleken met de gebruikelijke raadplegingsprocedures. De optie is 

een visie van een werkelijke dialoog met grote sociale en economi-

sche actoren die rechtstreeks van invloed is op EU-beleid. Het Verdrag 

van Lissabon heeft al de weg gebaand naar een meer participatieve 

democratie in Europa. Maar deze mogelijkheden moeten verder wor-

den uitgewerkt. Een besluit in het ene land kan grote gevolgen heb-

ben voor de mensen in andere landen. We hebben sterkere instel-

lingen nodig om de lidstaten in staat te stellen hier iets aan te doen.

Daarom is 2015, als het jaar dat volgt op de verkiezingen voor het 

Europees Parlement en de benoeming van de nieuwe Europese 

Commissie, een uitgelezen moment om een Europese conventie te 

organiseren die is gebaseerd op participerende democratie en actief 

burgerschap. Deze conventie moet niet alleen de discussie over de 

democratische opzet van Europa op weg helpen, maar ook leiden tot 

een door de Unie en de lidstaten uit te voeren agenda voor de burger.

Een Unie waarin de burger centraal staat zou aandacht moeten beste-

den aan de grootste zorgen van de Europeanen. Volgens diverse pei-

lingen bedraagt het vertrouwen van de burger in de Europese Unie 

slechts 32%, terwijl ruim de helft (58%) het gevoel heeft dat zijn stem 

niet meetelt in de EU. Werkloosheid en de economische situatie (ge-

noemd door respectievelijk 49% en 29% van de respondenten) baren 

Europeanen met afstand de meeste zorgen. Hoewel het vertrouwen 

in het vermogen van de EU om de crisis op te lossen laag is, wordt zij 

nog wel gezien als de bestuurslaag die het beste effectieve maatrege-

len kan nemen tegen de gevolgen van de financiële en economische 

crisis (door 22% van de respondenten – een relatieve meerderheid)2. 
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De EU verandert voortdurend. We hebben een duidelijke beoor-

deling nodig van de staat waarin de Europese samenleving en 

politiek zich bevinden en een duidelijk inzicht in de huidige pro-

blemen. Het EESC heeft als taak om het Europese maatschappe-

lijk middenveld te betrekken bij de institutionele transformatie 

en het beter in staat te stellen tot de Europese integratie bij te 

dragen. Het actieplan rust op de ervaring en expertise van de 

EESC-leden en bevat een reeks voorstellen die de EU kunnen 

helpen met de verwezenlijking van haar doelstellingen en tege-

lijkertijd een antwoord bieden op de problemen van vandaag 

en morgen. Het actieplan bevat concrete maatregelen op drie 

gebieden die onderling verbonden zijn en elkaar aanvullen.

A.  Bouwen aan een welvarend Europa door 
de Economische Unie te consolideren

In de afgelopen jaren heeft het EESC vele malen zijn licht laten schij-

nen over en voorstellen gedaan voor de nieuwe economische go-

vernance-instrumenten van de EU4. Uit deze ideeën en voorstellen 

valt op te maken hoe de Europese Unie volgens het maatschappe-

lijk middenveld naar economische en sociale integratie zou moeten 

toewerken. Een terugkerend argument in deze adviezen is dat er een 

volledige Economische en Monetaire Unie en een verdergaande eco-

nomische integratie en sociale cohesie – en niet slechts een betere 

coördinatie van het economisch beleid van de verschillende lidstaten 

– voor nodig is om Europeanen de vruchten te laten plukken van de 

interne markt.

Door de crisis zijn de economische en sociale kosten van geen Europa 

en divergentie, en de toegevoegde waarde van economische beleid 

op EU-niveau (vooral, maar niet uitsluitend, voor de landen in de eu-

rozone), maar al te duidelijk geworden. Door de oprichting van het 

Europese stabiliteitsmechanisme (ESM) en de verzekering door Mario 

Draghi, voorzitter van de ECB, in juli 2012 dat hij «al het nodige» zou 

doen om de euro te redden, is de markt voorlopig minder volatiel ge-

worden en vertrouwen Europeanen en bedrijven uit de hele wereld 

er weer op dat Europa niet uiteenvalt en dat de Europese solidariteit 

nog altijd werkt.

Het EESC heeft zich dan ook voorstander getoond van de gemeen-

schappelijke aanpak van de voorzitters van de Europese Raad, de Com-

missie, de Eurogroep en de ECB in het rapport Naar een echte econo-

mische en monetaire unie, dat zij in juni 2012 aan de Europese Unie 

hebben voorgelegd5. Hierin pleiten zij ervoor om in de komende tien 

jaar toe te werken naar een hechtere structuur van de EMU, op basis 

van een geïntegreerd financieel, economisch en begrotingskader en 

een sterkere sociale dimensie. Helaas is het in juni 2012 gestarte proces 

grotendeels beperkt gebleven tot het intergouvernementele niveau in 

de Raad, terwijl het Europees Parlement en het EESC er altijd op hebben 

gehamerd dat de verdere EU-integratie pas echt succesvol kan verlo-

pen als de Europese burger er bij meet af aan bij wordt betrokken. Door 

een louter intergouvernementele aanpak zou de steun van de politiek, 

de sociale partners en het maatschappelijk middenveld voor een meer 

geïntegreerd Europa verder kunnen afbrokkelen. Het EESC heeft daar-

na gedetailleerde aanbevelingen gedaan voor de manier waarop het 

maatschappelijk middenveld op zowel Europees als nationaal niveau 

nauwer kan worden betrokken bij de economische governance6.

III.  
EESC-actieplan: een Europa 
van waarden in de praktijk
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Volgens het EESC moet gewerkt worden aan een economische 

unie, aangezien de fundamentele problemen van de EU nog altijd 

bestaan. In de vier bouwstenen voor de herstructurering van 

de EMU die worden genoemd in bovengenoemd rapport is nog 

maar weinig te bespeuren van het streven om de systemische 

gebreken van de in het Verdrag van Maastricht geplande EMU 

weg te werken. Daarom dringt het EESC er bij de Europese 

instellingen op aan om in de komende vijf jaar werk te maken van 

een economische en fiscale unie, als een noodzakelijke aanvulling 

op de Monetaire Unie. Een economische en fiscale unie zou 

budgettaire synergieën tussen de lidstaten als grondslag moeten 

hebben en het volgende moeten omvatten:

© Shutterstock / Subbotina Anna  
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1. Gezamenlijke Europese investeringsinspanningen: een Europees investeringsplan in een geïntegreerd financieel kader om te zorgen 

voor voldoende investeringen in de modernisering van Europa, duurzame welvaart en werkgelegenheid voor iedereen, en een beter 

levenskwaliteit dankzij kwalitatieve groei. Het energiebeleid van Europa speelt hierbij een sleutelrol. Met een dergelijk plan, met sociale 

investeringen in meer en betere banen als een sterke pijler, zou gestreefd worden naar een combinatie van productiviteitsgroei op de 

lange termijn en economisch herstel op de korte termijn. Door middel van beleid voor duurzame industrie- en dienstensectoren, waarin 

de nadruk ligt op een behoedzaam gebruik van hulpbronnen, zou zo een nieuwe impuls kunnen worden gegeven aan kwalitatieve 

groei. 

2. Gemeenschappelijk schuldbeheer in de eurozone7, inclusief het schuldaflossingsfonds waar het Europees Parlement op aandringt8, 

en de invoering van de eurozone-obligaties waar de Europese Commissie in haar Groenboek op ingaat9 en van meer kortlopende 

schuldpapieren (eurobills).

3. Betere coördinatie van begrotingsbeleid, niet alleen aan de uitgavenzijde (zoals staat in het ‘six pack’, het ‘two pack’ en het 

begrotingsverdrag), maar ook aan de ontvangstenzijde, in beter onderling afgestemde belastingmaatregelen, om belastingontwijking 

tegen te gaan en de democratische legitimiteit te versterken10.

4. Garanties voor depositoverzekering en de mogelijkheid dat het Europees stabiliteitsmechanisme niet-liquide maar niet 

insolvente banken direct herkapitaliseert, en een geloofwaardig budgettair vangnet om het vertrouwen in banken te herstellen en de 

kredietschaarste te verhelpen, met namen voor het midden- en kleinbedrijf11. 

5. Tenuitvoerlegging van voorafgaande economische beleidscoördinatie, zoals door de Europese Commissie is voorgesteld12, met 

inbegrip van een mechanisme voor begrotingscapaciteit en solidariteit op EU-niveau om asymmetrische schokken op te vangen13. Het 

EESC was ingenomen met de procedure inzake macro-economische onevenwichtigheden, die een belangrijk instrument van de nieuwe 

economische governance-structuur van de Unie is. De procedure inzake macro-economische onevenwichtigheden van het huidige 

Europese Semester moet evenwel worden herzien en versterkt om zowel tekorten als overschotten symmetrisch weg te werken14.

6. Vorderingen op weg naar een samenhangende begrotings- en belastingunie via reële coördinatie van nationale en Europese 

begrotingen, en streven naar een geleidelijke invoering van een gemeenschappelijke begroting voor de eurozone, met een macro-

economisch beleid, als aanvulling op het monetaire beleid op communautair niveau15.

7. Verdere inspanningen voor de totstandbrenging van een Europese werkloosheidsverzekering16 om de druk op monetair gebied 

te verlichten en te vermijden dat de asymmetrische schokken volledig ten laste van het loonbeleid van de lidstaten komen.

8. Aanwakkeren van de ondernemingsgeest en facilitering van de oprichting en instandhouding van bedrijven. Nationale 

overheden moeten via eerlijke concurrentieregels een voor bedrijfsactiviteiten gunstig klimaat scheppen, de rechtshandhaving en de 

werking van justitie verbeteren en een zo stabiel mogelijk rechtskader garanderen.

9. De EU en de lidstaten zijn samen overeengekomen het beginsel van duurzame ontwikkeling centraal te plaatsen in het milieu-, het 

economisch en vooral het energiebeleid van de Unie. De EU moet een antwoord bieden op de ongerustheid van de burgers wat betreft 

energiekosten, koolwaterstofbrandstoffen voor het vervoer en de bevoorrading met warmte, licht en energie voor privé- en zakelijk 

gebruik. Het zou een goede zaak zijn als de interne energiemarkt zou worden voltooid en er vooruitgang zou worden geboekt in het 

streven om de nationale energienetten in een Europees net met elkaar te verbinden zodat de productie van hernieuwbare energie kan 

worden geoptimaliseerd en de prijsniveaus in de lidstaten kunnen worden geharmoniseerd.

10. Betere consumentenbescherming en betere handhaving van consumentenrechten als onderdeel van burgerrechten, met 

als doel om de inbreng van burgers in en hun gevoel van verantwoordelijkheid voor de uitwerking van duurzaam en verantwoordelijk 

beleid voor economische en sociale groei te vergroten.
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sociaal integratieproces. Er moet dan ook evenveel aandacht worden 

besteed aan sociale onevenwichtigheden als aan economische. Hoe-

wel sociaal beleid een gedeelde bevoegdheid is van de EU en de lid-

staten, en de verschillende nationale sociale stelsels en beleidsmaatre-

gelen en de Europese initiatieven elkaar moeten aanvullen, is dit beleid 

van cruciaal belang om het integratieproces aanvaardbaar te maken.

In een «Sociale Unie» – die een motor moet zijn voor een sterk concur-

rerende sociale markteconomie, gericht op volledige werkgelegen-

heid, sociale vooruitgang en een hoog beschermingsniveau – staan 

dan ook Europese sociale minimumnormen en solidariteitsmechanis-

men via programma’s en financiering centraal, evenals sociale stabi-

lisatoren en initiatieven om gelijke behandeling en billijke mobiliteit 

voor iedereen op de Europese arbeidsmarkt te verzekeren.

Het EESC is van mening dat het beleid meer op mensen dan op mark-

ten gericht moet zijn. Het heeft er de laatste jaren dan ook vaak op 

gewezen dat bijzondere aandacht moet uitgaan naar volledige werk-

gelegenheid, het scheppen van nieuwe banen, het aanscherpen van 

vaardigheden om kwalificaties beter op de behoeften van de arbeids-

markt af te stemmen, inzetbaarheid, kwaliteit van arbeid en het cre-

eren van groene en betere banen. Europa moet een steviger impuls 

geven en getuigen van de nodige geloofwaardigheid om de doel-

stellingen van de Europa 2020-strategie te kunnen verwezenlijken. In 

het kader van het Europese Semester moet daarbij ook de monitoring 

worden verbeterd. Het Verdrag van Lissabon biedt nieuwe mogelijk-

heden om de sociale aspecten van Europa, die nog niet ten volle on-

der de loep zijn genomen, kracht bij te zetten.

B.  Een billijk Europa door ontwikkeling van  
de Sociale Unie om groei en 
werkgelegenheid een impuls te geven

Door de economische crisis en de sociale gevolgen daarvan koesteren 

tal van burgers de vrees dat het Europese sociale model op de hel-

ling zal komen te staan en dat de EU-agenda volledig in beslag wordt 

genomen door marktintegratie. Zij verliezen dan ook hun vertrou-

wen in de bereidheid en het vermogen van de EU-instellingen om 

de werk- en leefomstandigheden van de mensen te verbeteren. Wat 

zijn tot dusver de belangrijkste elementen van een Sociaal Europa? 

In het Witboek van de Commissie van 1994 over het sociaal beleid is 

een «Europees sociaal model» beschreven aan de hand van waarden 

zoals democratie en individuele rechten, vrije collectieve onderhan-

delingen, de markteconomie, gelijke kansen voor iedereen, sociale 

bescherming en solidariteit. Dit model is gebaseerd op de overtui-

ging dat economische vooruitgang en sociale vooruitgang hand in 

hand gaan: «Wil men dat de Europese opbouw slaagt, dan moeten 

zowel het concurrentievermogen als de solidariteit in het oog worden 

gehouden»17.

Het EESC heeft er altijd de nadruk op gelegd dat de EU niet alleen 

een interne markt is maar tevens een groots politiek project dat is 

gebaseerd op stevige waarden en sociale grondrechten, en dat eco-

nomische groei in de EU steeds hand in hand moet gaan met sociale 

vooruitgang. Een belangrijke uitdaging na de crisis is het terugdrin-

gen van de armoede en het vertrouwen herstellen in een eerlijk en  

Met het oog daarop dringt het EESC er bij de Europese instellingen op aan een Sociale Unie te ontwikkelen met de volgende prioriteiten:

1. Er moet aandacht worden geschonken aan sociale samenhang op alle beleidsgebieden: de laatste uitbreiding van de EU, gevolgd 

door de sociale crisis, de toenemende ongelijkheden zowel binnen als tussen de lidstaten, en de belofte van sociale samenhang en sociale 

vooruitgang, die niet voor iedereen concrete vruchten heeft afgeworpen. De sociale samenhang moet daarom een nieuwe impuls krijgen.

2. Samen met alle belanghebbenden moet een nieuwe sociale agenda worden opgesteld: in een Sociaal Actieprogramma dienen er 

duidelijke concrete doelstellingen te worden geformuleerd, zowel kwantitatieve als kwalitatieve, die voortbouwen op de doelstellingen die 

eerder voor Europa 2020 zijn geformuleerd en daarin zelfs nog verbetering brengen, en die met name gericht zijn op ondersteuning van 

de inspanningen om Europa te herindustrialiseren, de grootschalige werkloosheid terug te dringen en uit de wereld te helpen, de naleving 

van de sociale grondrechten te verzekeren, ondernemerschap en het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen te bevorderen, armoede te 

bestrijden, sociale inclusie steviger te verankeren, sociale investeringen te faciliteren, hoger onderwijs en beroepsopleidingen te versterken 

en de sociale governance van en actieve betrokkenheid bij het Europese project verder te ontwikkelen18.

3. Vrij verkeer van werkenden moet worden gegarandeerd, samen met het recht om in een ander land te werken en er zich te vestigen, 

wat immers een van de fundamentele vrijheden van de Europese Unie is. Het is van cruciaal belang voor de Europese burgers dat alle 

vormen van discriminatie worden verboden, zoals ook in het Handvest van de grondrechten en in de Europese verdragen is bepaald. Het 

EESC is gekant tegen elke beperking van deze fundamentele vrijheid en maakt zich zorgen over het feit dat het vrije verkeer van werkenden 

thans ter discussie wordt gesteld. Voorts zullen in de komende vijf jaren efficiënte maatregelen nodig zijn om billijke te garanderen.
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4. Er moeten normen voor een minimuminkomen worden vastgesteld: een van de lessen die uit de sociale crisis kunnen worden 

getrokken is dat een betere bescherming van de burgers moet worden verzekerd. Niet alleen voor de banken maar ook voor de burgers 

moet voor een noodparachute worden gezorgd. Het EESC pleit daarom voor een Europees initiatief om Europese normen voor een 

minimuminkomen vast te stellen. In tijden van crisis heeft Europa behoefte aan krachtige economische en sociale stabilisatoren19.

5. De vooruitzichten voor jongeren moeten worden verbeterd: Europa kan niet alleen wachten tot de economische situatie vanzelf 

verbetert; het moet snel en doeltreffend optreden om jonge Europeanen betere vooruitzichten op werk te geven. Voorts moeten in tal 

van lidstaten structurele problemen worden aangepakt via een hervorming van de arbeidsmarkt en de onderwijs- en opleidingsstelsels. 

Een «verloren» generatie, waarbij het potentieel van jongeren onaangeroerd blijft, kan het hele Europese integratieproject op de helling 

zetten. Er dienen in dit verband dan ook voldoende middelen te worden uitgetrokken. Naar het voorbeeld van het globaliseringsfonds 

moet een communautair programma voor jeugdwerkgelegenheid worden opgezet (Werkgelegenheidsfonds voor jongeren)20.

6. Sociaal partnerschap en vrije collectieve onderhandelingen moeten worden bevorderd: het is van cruciaal belang de 

autonomie van de sociale partners en hun bijzondere rol zoals in de Verdragen is aangegeven, te ondersteunen. Bovenal moeten vrije 

loononderhandelingen in het kader van het Europees Semester volledig worden gewaarborgd. Voorts dient de EU ervoor te zorgen dat 

overeenkomsten tussen de Europese sociale partners volledig in acht worden genomen. Dit betekent dat overeenkomsten die in kader 

van de sociale dialoog zijn gesloten, op wens van de sociale partners in bindende wetgeving moeten worden omgezet.

7. Er moet een EU-agenda voor «werk 4.0» worden ontwikkeld met bedrijfspartners die democratie op de werkplek garanderen: 

de bepalingen inzake de rechten van werkenden en inzake gezondheid en veiligheid zijn essentieel voor de instandhouding en 

modernisering van het Europees sociaal model. Nieuwe technologische en economische ontwikkelingen als cloud computing, big data 

en ontwikkelingen in datawaardeketens, slimme fabrieken, robots enz. veranderen het werk en de werkomgeving. Voor de noodzakelijke 

modernisering van de industriële basis en de dienstverlening in de EU zijn betrokkenheid en actieve deelname van de werknemers aan 

de sociale innovatieprocessen vereist.

8. Discriminatie moet worden bestreden en gelijke kansen moeten voor iedereen worden gewaarborgd. Dit betekent: a) geen 

genderdiscriminatie inzake sociale bescherming, doeltreffender waarborging van gelijk loon, verhoging van het aantal vrouwen in 

beheers- en toezichtraden, uitbreiding van het toepassingsgebied van de Richtlijn inzake gelijke behandeling tot andere gebieden 

dan werkgelegenheid; b) geen discriminatie op grond van handicap wat sociale bescherming betreft, en doeltreffender garanties voor 

gelijkwaardige genot van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden door alle personen met een handicap.

9. In de Verdragen zou een protocol inzake sociale vooruitgang moeten worden opgenomen; het EESC heeft reeds een dergelijk 

protocol voorgesteld waarin uitsluitsel moet worden gegeven over de relatie tussen elementaire sociale rechten en economische 

vrijheden en duidelijk moet worden gesteld dat de interne markt niet een doel op zich is, maar tot stand is gebracht om sociale 

vooruitgang voor alle burgers te verwezenlijken21.
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C.  Totstandbrenging van een democratisch 
Europa van de burgers door het creëren 
van een Europese openbare ruimte

De economische crisis heeft de onderlinge afhankelijkheid van de Eu-

ropese samenleving aangetoond. Het is duidelijk dat het besluitvor-

mingsproces op Europees niveau alleen legitiem en doeltreffend kan 

zijn als het door de juiste governance-regelingen wordt ondersteund.

Democratische politieke organisatie steunt op twee pijlers: een 

burgerlijke en een politieke pijler. Het concept actief burgerschap 

slaat een brug tussen beide. De EU kan de economische en institutio-

nele crisis niet te boven komen zonder krachtige stappen op weg naar 

een democratische politieke gemeenschap te zetten.

© Shutterstock / Rawpixel  
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Met het oog daarop dringt het EESC er bij de Europese instellingen op aan om snel vorderingen te maken op het gebeid van 

democratie en burgerparticipatie, met name door de volgende voorstellen ten uitvoer te leggen:

1. Door de EU moet een Europese conventie op basis van participatieve democratie en actief burgerschap worden georganiseerd. Deze 

conventie zou in 2015 van start moeten gaan.

2. De mechanismen voor participatieve democratie moeten in overeenstemming met artikel 11 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie (VEU) worden versterkt. Wat de horizontale civiele dialoog (art. 11.1 VEU) en de verticale civiele dialoog (art. 11.2 VEU) 

betreft, dringt het Comité erop aan regels te geven inzake procedures en deelnemers22. Het zou ook graag zien dat een gedetailleerde 

studie wordt opgesteld over de bestaande processen voor deelname van het maatschappelijk middenveld, dat het transparantieregister 

tot de Raad wordt uitgebreid, dat de Europese instellingen een databank opzetten met informatie over contacten, raadplegingen en 

de dialoog met het maatschappelijk middenveld en dat jaarlijks een verslag wordt opgesteld, als nuttig communicatie-instrument ter 

illustratie van de draagwijdte van participatieve democratie in de EU23.

3. Er moeten in alle lidstaten lessen over Europa, Europese cultuur en geschiedenis worden gegeven. Voorts moeten cursussen 

burgereducatie een belangrijker plaats krijgen in schoolprogramma’s en ook op Europees niveau worden ondersteund en 

gecoördineerd.

4. Er moet bijzondere aandacht worden geschonken aan de aan EU-burgerschap gekoppelde grondrechten. Het EESC is van 

mening dat de EU de cultuur van grondrechten op Europees niveau moet ondersteunen en dat fundamentele sociale rechten niet 

kunnen worden losgekoppeld van burger- en politieke rechten. Zij moeten daarom bijzondere aandacht krijgen, waarbij tevens 

rekening moet worden gehouden met de bevindingen en aanbevelingen die het Europees Parlement heeft geformuleerd in zijn 

resolutie van 13 maart 2014 over Werkgelegenheid en sociale aspecten van de rol en functie van de trojka (ECB, Commissie en IMF) 

m.b.t. de programmalanden van de eurozone24. Het dringt er daarom bij de lidstaten op aan om op alle bestuursniveaus in al het 

beleid en op alle wetgevingsterreinen toe te werken naar een grondrechtencultuur die gericht is op de bescherming en bevordering 

van de grondrechten. Voorts spoort het de Commissie in haar hoedanigheid van behoedster van de Verdragen aan om op dit gebied 

doeltreffend op te treden en verdere maatregelen en activiteiten voor te stellen25.
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5. Er moet een statuut van een Europese stichting en een Europese vereniging worden goedgekeurd. Het EESC spreekt andermaal zijn 

steun uit voor het ontwerpstatuut van een Europese stichting en beklemtoont dat het van belang is alle discriminatie tussen dergelijke 

stichtingen en Europese politieke stichtingen te vermijden26. Ook roept het de Commissie nogmaals op met een voorstel te komen voor 

een Europees statuut voor verenigingen27.

6. De Europese Commissie moet onmiddellijk werk maken van een herziening van de minimumnormen voor raadpleging, teneinde er 

betere normen in op te nemen voor deelname van het maatschappelijk middenveld aan het Europese besluitvormingsproces via meer 

systematische, gestructureerde en, indien nodig, financieel ondersteunde raadplegingsmechanismen. Lidstaten moeten ervoor zorgen 

dat op het passende niveau ten minste raadgevende instanties in het leven worden geroepen die aanbevelingen kunnen formuleren 

voor de ontwikkelingen op economisch, sociaal en milieugebied. Daarbij moeten verscheidene maatschappelijke organisaties worden 

betrokken teneinde burgerdialoog en consensus over democratische governance te bevorderen28.

7. De Europese Commissie moet met een groenboek komen waarin een duidelijk beleidsvoorstel is ontwikkeld om een vast en stabiel 

kader voor verticale, transversale en horizontale burgerdialoog tot stand te brengen. De lidstaten worden opgeroepen te voorzien in de 

nodige mechanismen en instanties zodat deze burgerdialoog op nationaal en subnationaal niveau kan plaatsvinden.

8. Aan onderdanen van derde landen die langdurig in de EU verblijven moeten dezelfde rechten als aan EU-burgers worden 

toegekend. Het Handvest van de grondrechten is van toepassing op alle personen in Europa, en niet alleen op EU-burgers. De EU zou 

daarom een Immigratiecode moeten aannemen, die voor meer duidelijkheid en rechtszekerheid zorgt met betrekking tot de rechten en 

vrijheden van de ingezetenen van derde landen die in de EU verblijven. Het EESC is van mening dat de Europese immigratiewetgeving 

een gelijke behandeling en naleving van het non-discriminatiebeginsel moet garanderen29.

9. Projecten die publiek zichtbaar zijn, zoals het Europese jongerenpaspoort, het Europees Universitair Instituut, en de 

totstandbrenging van een gestructureerde openbare ruimte voor Europese burgerdialoog, moeten worden ondersteund.
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