TIEN ENGAGEMENTEN VOOR KANDIDATEN BIJ DE EUROPESE
VERKIEZINGEN
Inleiding
We hebben een sterk sociaal Europa nodig dat een betere levensstandaard garandeert voor haar
burgers, een sociaal Europa dat streeft naar een meer inclusieve, eerlijke en gelijke samenleving. Eén
etappe om hiertoe te komen, is de implementering van de Europese pijler van sociale rechten en van
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Zij moeten de hoeksteen vormen van het beleid van de
Europese instellingen tijdens de volgende legislatuur en de leidraad zijn voor de ‘Europa 2020-2030
strategie’.

Daartoe engageren de kandidaten bij de Europese verkiezingen zich in hun parlementaire werk1:
1.
Voor een echt sociaal Europa
2.
Voor kwaliteitsvolle banen
3.
Voor een sterke sociale dialoog en de versterking van de collectieve onderhandelingen
4.
Voor een efficiënte strijd tegen sociale dumping
5.
Voor de verbetering van de democratie in de ondernemingen
6.
Voor een begrotingsbeleid dat de staten de ruimte biedt om in de toekomst te investeren
7.
Voor een ambitieuze Europese begroting die investeert in een rechtvaardige transitie
8.
Voor een progressief en duurzaam internationaal, handels- en ontwikkelingsbeleid
9.
Voor een rechtvaardiger migratiebeleid
10.
Voor een ambitieus Europees fiscaal beleid
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Deze engagementen vormen een lijst van prioritaire thema’s voor de Europese verkiezingen, die richtinggevend moeten
zijn voor het Europese beleid in de volgende legislatuur. Deze engagementen vormen geen volledig memorandum van de
drie organisaties, maar een lijst van prioritaire thema’s.

1. Voor een echt sociaal Europa
De eerste prioriteit moet de concretisering zijn van een echt sociaal Europa waarin de sociale en de
grondrechten primeren. Een Protocol inzake Sociale Vooruitgang en de verwezenlijking van de
Europese Pijler van Sociale Rechten zijn haalbare doelstellingen voor de volgende Europese
legislatuur. Zo moeten meer bepaald de onderhandelingen over wetgevingsvoorstellen uit de vorige
zittingsperiode worden afgerond en het sociale Europa verder opgebouwd worden, vertrekkend van
de dynamiek op gang gebracht door de sociale pijler.
ENGAGEMENTEN:
1.1. Europa zal een Protocol inzake Sociale Vooruitgang in de Europese verdragen opnemen om de
voorrang van sociale rechten en grondrechten op economische vrijheden vast te leggen.
1.2. Alle lopende onderhandelingen over sociale wetgevingsvoorstellen zullen afgerond worden met
de bedoeling de rechten van alle Europese werknemers te versterken en het sociale Europa
opnieuw op te bouwen op basis van de pijler van sociale rechten.
2. Voor kwaliteitsvolle banen
De digitalisering en de platformeconomie mogen niet gebruikt worden als voorwendsel om het
statuut van werknemers te verzwakken. Nieuwe initiatieven op Europees niveau moeten een einde
stellen aan de groei van precaire arbeidsvormen en contracten.
ENGAGEMENTEN:
2.1. De verschillende steunregelingen voor ondernemingen gefinancierd met Europese middelen
(EFSI, EIB, Horizon 2020,…) zullen gewijzigd worden zodat de toekenning van steun afhankelijk wordt
gesteld van het behoud van de tewerkstelling en van inspanningen om precair werk te verminderen.
2.2. Kwaliteitsvol werk zal een sleutelelement vormen in de oriëntering en de evaluatie van het
tewerkstellingsbeleid van de lidstaten, meer bepaald in het kader van het Europees semester. De
criteria voor kwaliteitsvol werk zijn een goed loon, werkzekerheid via bijvoorbeeld een contract van
onbepaalde duur en toegang tot sociale bescherming, kansen op levenslang leren, goede
arbeidsvoorwaarden op veilige en gezonde werkplekken, een redelijke arbeidsduur en een goed
evenwicht tussen beroeps- en privéleven, vakbondsvertegenwoordiging en recht op onderhandelen.
Er zal een indicator voor kwaliteitsvol werk geïntegreerd worden in het Jaarlijks landenrapport.
3. Voor een sterke sociale dialoog en de versterking van collectieve onderhandelingen
De steeds groter wordende kloof tussen de snel groeiende productiviteit en de trage stijging van
lonen met een continu dalend loonaandeel in de economie als gevolg, moet weggewerkt worden.
Het collectieve onderhandelen is de beste waarborg voor goede lonen en het verminderen van
ongelijkheden in en tussen de lidstaten.
ENGAGEMENTEN:
3.1. De Europese instellingen zullen de akkoorden van de sociale partners omzetten in Europees
recht, wanneer zij hier samen om verzoeken, met naleving van de hun door de verdragen
toegekende prerogatieven.
3.2. De uitbreiding van de sectorale akkoorden zal ondersteund worden, zonder dat dit leidt tot een
decentralisering ervan. De dekkingsgraad van CAO’s wordt een sleutelindicator van de mechanismes
van sociaal-economische convergentie van het sociale scorebord, die de landenspecifieke
aanbevelingen mee bepalen. De verhoging van die dekkingsgraad moet een basisdoelstelling van die
aanbevelingen worden. Er zal geen enkele nieuwe interferentie plaatsvinden in de praktijken van
collectief onderhandelen, op welk niveau ook.

3.3. Het budget voor de versterking van de capaciteiten van de sociale partners in het volgende
Europees Sociaal Fonds+ zal verhoogd worden. Een minimumpercentage van de fondsen zal
gegarandeerd voor dit doeleinde gebruikt worden.
4. Voor een efficiënte strijd tegen sociale dumping
De herziening van de detacheringsrichtlijn is een positieve eerste stap in de strijd tegen sociale
dumping, die zich echter niet tot detachering beperkt. Er zijn verdere stappen nodig opdat de
mobiliteit van de werknemers niet langer een basis vormt voor uitbuiting.
ENGAGEMENTEN:
4.1. Europa zal sociale dumping efficiënt bestrijden door lacunes in de wetgeving weg te werken: de
onderaanneming omkaderen en transparant maken, specifieke, duidelijke en sociaal rechtvaardige
regels opleggen voor de sociale bijdragen van gedetacheerde werknemers, de strijd aanbinden tegen
schijnzelfstandigen en frauduleuze economische constructies. Het voorstel van richtlijn inzake de
grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen (Europees vennootschapsrecht) zal gewijzigd
worden zodanig dat het ook voorziet in doeltreffende beschermingsmaatregelen tegen de risico’s
van sociale en fiscale fraude.
4.2. De Europese Arbeidsautoriteit zal zo snel mogelijk operationeel zijn om gezamenlijke inspecties
uit te voeren en een snelle en efficiënte uitwisseling van informatie tussen de bevoegde
administraties mogelijk te maken.
4.3. De lex specialis voor detachering in de transportsector zal zo snel mogelijk worden
aangenomen en uitgevoerd, en zal dezelfde bescherming tegen sociale dumping waarborgen voor
werknemers in de transportsector.
5. Om de democratie in de ondernemingen te verbeteren
De democratie beperkt zich niet tot de vernieuwing van politieke instellingen om de 4 tot 6 jaar. De
democratie in ondernemingen is een essentieel element van een gezonde democratie. De rechten
van de werknemers om geïnformeerd en geraadpleegd te worden, moeten op alle niveaus verstrekt
worden.
ENGAGEMENTEN:
5.1. De Europese instellingen zullen ervoor zorgen dat de informatie en consultatie van de
werknemers in de Europese organen (e Europese ondernemingsraad, raad van de Societas
Europeae) effectief plaats vindt, door het voorzien van effectieve en ontradende sancties te
garanderen.
5.2. Er zal een juridisch kader worden ingevoerd voor het sluiten van Europese
bedrijfsovereenkomsten.
5.3. Het pakket inzake Europees vennootschapsrecht zal gewijzigd worden om de bestaande
rechten op informatie, raadpleging en vertegenwoordiging van de werknemers in de raden van
bestuur te waarborgen in geval van een grensoverschrijdende verhuizing van de onderneming.

6. Voor een begrotingsbeleid dat lidstaten ruimte geeft om in de toekomst te investeren
De Europese begrotingsregels moeten veel meer gericht zijn op het bevorderen van kwaliteitsvolle
banen en duurzame groei. Om de uitdagingen inzake duurzame mobiliteit, energietransitie,
klimaatverandering en digitalisering het hoofd te bieden, moet er meer ruimte zijn voor publieke
investeringen rechtstreeks gefinancierd door de nationale en Europese begrotingen.
ENGAGEMENTEN:

6.1. Er zal een Europese schatkist worden opgezet om overheidsinvesteringen te financieren,
meer bepaald diegene die een rechtvaardige milieutransitie beogen, met een jaarlijks
minimum van 2 % van het Europees BBP.
6.2. De investeringsclausule van het Stabiliteits- en Groeipact zal gewijzigd worden, zodat
netto-investeringen in infrastructuur op het ritme van de afschrijvingen opgenomen worden
in het structureel begrotingssaldo.
6.3. Er zal een begroting voor de eurozone worden ingevoerd, die een stabiliserende werking
heeft in geval van economische schokken die de ene lidstaat harder treffen dan de andere.

7. Voor een ambitieuze Europese begroting die investeert in een rechtvaardige transitie
In het kader van de toekomstige Europese begroting (MFK, meerjarig financieel kader) mag de
financiering van toekomstige uitdagingen voor de EU niet ten koste gaan van de middelen voor het
cohesiebeleid. Deze nieuwe uitdagingen vergen bijkomende financiële middelen op Europees
niveau, waarvoor de ‘eigen middelen’ van de EU uitgebreid moeten worden.
ENGAGEMENTEN:
7.1. De middelen voor het cohesiebeleid zullen op peil blijven, evenals de minimumbijdrage van de
Lidstaten voor het Europees Sociaal Fonds + (23,1%).
7.2. Het verminderde budget voorzien in het huidige voorstel van een MFK zal aangevuld worden
met eigen Europese middelen, bijvoorbeeld door middel van Europese milieu- en
klimaatbelastingen en een omzetbelasting van digitale giganten. Er komt een btw op de
vliegtuigtickets en er zullen accijnzen op kerosine ingevoerd worden.
7.3. Het Europees Globaliseringsfonds zal omgevormd worden tot een Fonds voor rechtvaardige
transitie met meer middelen voor vorming en begeleiding van werknemers wiens job bedreigd
wordt door structurele veranderingen zoals de digitalisering, de automatisering en de
energietransitie.
7.4. Het Pact voor Klimaatfinanciering, het ambitieus project met investeringen die noodzakelijk zijn
om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te behalen, zal uitgevoerd worden.

8. Voor een internationaal rechtvaardig en duurzaam handels- en ontwikkelingsbeleid
De EU moet een internationaal beleid voeren dat meer is gericht op een globale sociale
governance en het creëren van een gelijk speelveld waarbij waardig werk centraal staat.
ENGAGEMENTEN:
8.1. De Europese instellingen zullen in de EU-handelsakkoorden een hoofdstuk ‘duurzame
ontwikkeling’ opnemen met bindende sociale, milieu- en mensenrechtenclausules en
sanctiemogelijkheden in geval van overtreding.
8.2. De EU-handelsakkoorden zullen enkel ondertekend en geratificeerd worden na ratificatie en
uitvoering van de acht basisconventies van de IAO en de andere meest relevante conventies inzake
veiligheid en gezondheid op het werk, de arbeidsinspectie en de arbeidsduur door de partnerlanden.
8.3. Er zal een Europees wettelijk kader voor de due diligence van bedrijven met betrekking tot de
rechten van werknemers en de mensenrechten in toeleveringsketens worden ingevoerd.
8.4. Het sluiten van een VN-verdrag dat de naleving van mensenrechten door ondernemingen
effectief garandeert en de invoeging van sociale clausules in handelsakkoorden, samen met
klachtenmechanismen en sancties in geval van inbreuken op de IAO-conventies, zijn voorafgaande
voorwaarden voor de oprichting van een multilaterale investeringsrechtbank.

8.5. Wat de Brexit betreft, zal het akkoord over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK een
gelijk speelveld tussen beide partijen verzekeren met betrekking tot de sociale en milieunormen,
met bindende sancties in geval van overtreding.
9. Voor een rechtvaardiger migratiebeleid
Als behoeder van de mensenrechten kan Europa niet afdingen op de rechten van asielzoekers.
Daarnaast is economische migratie een fenomeen van alle tijden. Europa moet hiervoor een
toekomstgericht kader inrichten dat een braindrain uit ontwikkelingslanden vermijdt, en moet
tegelijkertijd de druk voor clandestiene migratie en van mensenhandel verlichten. De migranten die
Europa uitwijst, moeten een menswaardige behandeling krijgen. Bij onwil van een aantal EU-lidstaten
moet er een versterkte samenwerking komen tussen de EU-lidstaten die wel een humane oplossing
willen. De Europese financiële middelen voor opvang en integratie van erkende asielzoekers zijn
voorbehouden voor deze lidstaten.
ENGAGEMENT:
9.1. Een hervorming van de Dublinverordening en een echt hervestigings- en herplaatsingsbeleid
voor de opvang van vluchtelingen die een menswaardige behandeling moeten krijgen. De EU zal
daarnaast een spreidingsplan moeten opstellen en doen naleven voor de erkende asielzoekers,
gebaseerd op een verstkte samenwerking om de druk op de lidstaten grenzend aan de Middellandse
Zee te verminderen.
9.2. Het einde van de hotspots en de volledige en totale toepassing van het Verdrag van Genève,
geen push-backs en een individueel onderzoek van asieldossiers voor de vluchtelingen die aan de
grenzen van Europa toekomen.
9.3. De goedkeuring van een kaderrichtlijn die één norm van gelijkheid in behandeling invoert voor
in Europa werkende ingezetenen uit derde landen.
10. Voor een ambitieus Europees fiscaal beleid
Het belastingbeleid blijft een exclusieve bevoegdheid van de lidstaten, terwijl het vrije verkeer van
financiële stromen voortdurend wordt bevorderd. Een gelijk speelveld inzake fiscale regelgeving is
dus noodzakelijk.
ENGAGEMENTEN:
10.1. De EU-lidstaten zullen beslissen om de besluitvorming inzake belastingbeleid te veranderen van
beslissing bij unanimiteit naar stemming met gekwalificeerde meerderheid.
10.2. Er zal een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor vennootschappen en
een minimum belastingtarief van 25 % worden ingevoerd. Er zal ook een minimumtarief van
toepassing zijn op de belasting van dividenden teneinde oneerlijke fiscale concurrentie tegen te gaan.
10.3. De lidstaten zullen ijveren voor het beperken van intra-Europese belastingparadijzen en zullen
automatisch fiscale rulings bekendmaken aan de Europese Commissie.
10.4 De belasting op financiële transacties zal ingevoerd worden via het mechanisme voor versterkte
samenwerking.

