DE WEG VAN ROME
EEN SOCIAAL EUROPA

“Vanaf het begin van mijn mandaat heb ik duidelijk gemaakt dat ik een socialer
Europa wilde. Hiertoe hebben wij belangrijke eerste stappen gezet. 2017
wordt een beslissend jaar. Na de brede openbare raadpleging is het tijd om de
Europese pijler van sociale rechten op te richten. De Sociale Top in Zweden zal
ons helpen om de juiste dynamiek te vinden en de sociale prioriteiten in Europa
hun juiste plaats te geven: bovenaan de Europese agenda.”
Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, 23 januari 2017

De sociale dimensie van het Europese project gaat terug op de Verdragen van Rome van 1957, die reeds een bepaling
bevatte inzake gelijk loon voor gelijk werk voor mannen en vrouwen. De sociale bepalingen in het Verdrag zijn meestal
ingegeven door economische overwegingen: het vrijer verkeer van werknemers was cruciaal voor het bedrijfsleven en wat
betreft gendergelijkheid wilde Frankrijk mogelijke concurrentieverstoringen voorkomen, omdat het land al veel vroeger
wettelijke bepalingen inzake gelijke beloning voor mannen en vrouwen had ingevoerd en bang was dat Franse bedrijven en
de economie nadelen zouden ondervinden van de goedkope vrouwelijke arbeidskrachten in Duitsland .
Europa kent de meest gelijke samenlevingen ter wereld
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Europa beschikt reeds over de meest geavanceerde welvaartstaatstelsels ter wereld. De socialebeschermingsstelsels zijn echter aan een grondige modernisering toe, willen ze betaalbaar blijven en gelijke tred houden met
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van demografie en werk.
De Verklaring van Rome:
“Een sociaal Europa: een Unie die, op basis van duurzame groei, economische en sociale vooruitgang en samenhang
en convergentie bevordert, en tegelijk de integriteit van de interne markt handhaaft; (...) een Unie die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en rechten en gelijke kansen voor iedereen propageert; een Unie die de strijd aangaat met
werkloosheid, discriminatie, sociale uitsluiting en armoede; een Unie waar jongeren het best mogelijke onderwijs en
de best mogelijke opleiding genieten en op het hele continent kunnen studeren en een baan kunnen vinden”
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DE UITDAGING
Er gaapt vaak een kloof tussen wat mensen verwachten van een sociaal Europa en wat Europa op dat gebied
kan bieden. Zo hebben initiatieven om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan, zoals de jongerengarantie, 9 miljoen mensen geholpen bij het grijpen van kansen, maar het blijft een druppel op een gloeiende plaat in de strijd
tegen de jeugdwerkloosheid. Het Europees Sociaal Fonds is uitermate doeltreffend, maar vertegenwoordigt slechts
0,3 % van wat de Europeanen uitgeven aan sociale diensten.
Daarom is het nu tijd om te bekijken hoe Europa een Unie kan worden die “economische en sociale vooruitgang, cohesie en convergentie bevordert”, zoals gevraagd door de leiders in de Verklaring van Rome van 25 maart 2017.
RESULTATEN VAN DE JONGERENGARANTIE
De jongerengarantie is een door alle EU-lidstaten in april 2013 aangegane politieke verbintenis om iedereen jonger dan 25 jaar die maximaal vier maanden werkloos is of het formele onderwijs heeft verlaten een deugdelijk
aanbod te doen in de vorm van een baan, voortgezet onderwijs of een plaats als leerling of stagiair.
De garantie was een idee van de Commissie en heeft de jeugdwerkloosheid doen verminderen
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DE WEG VOORUIT
Op basis van onze voorstellen om impulsen te geven aan de jeugdgarantie, voor nieuwe en eerlijke regels voor
de detachering van werknemers en de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, aan de modernisering van de
wetgeving inzake gezondheid en veiligheid heeft de Europese Commissie krachtdadig opgetreden om de sociale
dimensie weer een centrale plaats te geven binnen de werkzaamheden van Europa. In april zal de Commissie haar
voorstellen voor een Europese pijler van sociale rechten presenteren, met een aantal essentiële beginselen voor
de ondersteuning van goed werkende en eerlijke arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels binnen de eurozone.
Het Witboek van de Commissie over de toekomst van Europa onderzoekt verschillende scenario’s voor de
verdere ontwikkeling van de sociale dimensie. Bijvoorbeeld:
• “Wie meer wil, doet meer” (scenario 3): een groep landen zou kunnen besluiten samen te werken om overeenstemming
te bereiken over steeds meer een steeds grotere convergentie van arbeidsrechten en sociale bescherming.
• “Minder maar efficiënter” (scenario 4): de lidstaten kunnen ervoor kiezen om de samenwerking op andere terreinen
dan het sociaal beleid te versterken, wat inhoudt dat in heel Europa aanzienlijke verschillen in salarissen en
sociale wetgeving blijven bestaan
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Discussienota van de Europese Commissie over de sociale dimensie van Europa
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De Europese Commissie doet voorstellen over de Europese pijler van sociale rechten, vergezeld
van initiatieven op het gebied van de toegang tot sociale bescherming, de herziening van de
richtlijn schriftelijke verklaringen, de tenuitvoerlegging van de arbeidstijdenrichtlijn en de problemen van werkende gezinnen die op zoek zijn naar een evenwicht tussen werk en privéleven
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