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Van Emu tot werknemersparadijs?
| Dirk Van Evercooren

De Europese eenmaking zette op | januari van dit jaar weer een bijzonder signifi-

cante stap voorwaarts. De realisatie van de eenheidsmunt en de Economische en Monetaire

Unie (EMU) in II van de 15 lidstaten van de Europese Unie (EU) is een gigantische prestatie,

die in de voorspellingen van veel waarnemers tot mislukken gedoemd was.

Toch blijven twee vaststellingen als een paal boven water staan. Ten eerste de kritiek die aan vele

kanten - ook vanuit de vakbonden - kwam op de aanpak van het convergentieproces (zoals dat

vorm kreeg in de nationale convergentieplannen om te voldoen aan de Maastricht-criteria)

bleek terecht. Het reisdoel werd als positief ervaren, maar de weg ernaar toe had heel wat

aangenamer kunnen zijn. Of: het resultaat verdient felicitaties, de manier waarop niet. Ten tweede

blijkt ook de voorspelling, dat de EMU niet automatisch het werknemersparadijs zou brengen,

terecht.

Dat de eenheidsmunt geen onmiddellijke verbe-
tering van de werkomstandigheden en het leven
van de werknemers van Euroland - zoals men de
11 EMU-lidstaten is gaan noemen - impliceerde,
hebben de vakbonden altijd onderkend. De ver-
klaring hiervoor baseert zich op een aantal vast-
stellingen:
1. de voordelen van de EMU situeren zich enkel

op het vlak van macro-economische stabiliteit
(uitschakeling van wisselrisico’s, stabielere ren-
te, beperking van de inflatie en van micro-
economische efficiëntie, kostefficiëntie op
vlak van financiële transacties);
het beleid van de Europese centrale bank is te
sterk op beheersing van de inflatie gericht en
verwaarloost de verantwoordelijkheid van de
monetaire autoriteit in het verzekeren van een
voldoende hoge economische groei;
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de realisatie van de EMU brengt niet op
automatische wijze vooruitgang met zich mee
op een aantal vlakken van Europese besluit-
vorming, waarvoor de vakbonden nochtans
vragende partij zijn: het realiseren van het
sociale en fiscale Europa, met name de struc-
turele aanpassing die nodig is om op duurza-
me wijze economische schokken op te van-
gen, wordt - door het verdwijnen van het
monetair instrumentarium - vrijwel volledig
bij de arbeidsmarkt (inclusief de verlonings-
voorwaarden) en de arbeidsomstandigheden
gelegd;
het feit dat dit evenzeer geldt indien een
afwijkend binnenlands macro-economisch
beleid gevoerd wordt, voor zover dit nog
mogelijk is binnen de marges van het stabili-
teitspact;
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5. het feit dat tegenover een nieuwe fase van

“Europeanisering” van beleidscentra (ditmaal
de monetaire) geen adequaat antwoord vanuit
de hoek van de werknemersorganisatie komt.

Hieronder belichten we achtereenvolgens de vol-
gende vragen:

- is in deze nieuwe context een nationaal beleid
op vlakken als sociale politiek en fiscaliteit
nog mogelijk?

— is het behoud van een overwegend op nationa-
le leest geschoeid beleid in deze nog wense-
lijk?

- indien een nationaal beleid niet meer mogelijk
of wenselijk blijkt, is Europese harmonisatie
in deze beleidsdomeinen wenselijk?

- indien harmonisatie op Europese schaal niet
mogelijk of wenselijk blijkt, welk alternatief
model van beleidsaanpak dringt zich dan op?

Ii. Een nieuwe context
voor sociaal en fiscaal beleid

Deze nieuwe context is in de eerst plaats het
gevolg van de sterke rigiditeit die de EMU
invoert in wat een belangrijk onderdeel van het
economisch beleid betreft, nl. het monetair
beleid. Wisselkoers- en rentepolitiek worden
immers overgedragen van het nationale naar het
EMU-vlak. De Europese Centrale Bank is vanaf 1

januari verantwoordelijk voor het dagelijkse
monetair beleid. Wat de wisselkoerspolitiek van
de eenheidsmunt betreft,

zijn de arbeidsmarkt (met in de eerste plaats
repercussies op het vlak van de loonvorming), fis-
caliteit en de sociale zekerheid.
De meest verregaande conclusie die hieruit in
bepaalde studies getrokken wordt, is dat de een-
heidsmunt, naast een centrale monetaire politiek,
ook een eengemaakt fiscaal, begrotings- en socia-
le zekerheidsbeleid vergt. Zoniet zullen er proble-
men ontstaan. De verleiding zal groot zijn omfis-
cale concurrentieslagen aan te gaan of om door
fiscale stimuli een groeiversterkend effect te beko-
men. Dat zal inflatoire gevolgen hebben, zodat
oplopende inflatiedifferentiëlen de monetaire
politiek onder druk zullen zetten, enz.

2. Is het behoud van
een nationaal sociaal-economisch en
fiscaal beleid nog wenselijk?

De verschillende situaties die in de euroland-sta-
ten bestaan maken het weinig waarschijnlijk dat
spontane actie op nationale schaal uitmondt in
een opwaarts sociaal-economisch convergentie-
proces. Kijken we bijvoorbeeld naar de loonvor-
ming.
De realisering van de EMU heeft verregaande
gevolgen voor de context van de vakbondsactie.
De vakbonden geven zich rekenschap’ van het
feit dat hun looneisen een zeker gevolg hebben
voor de competitiviteit en de werkgelegenheid in
hun land en dat wisselkoersaanpassingen hierop
vroeger verzachtend konden inwerken. Ook heb-

ben zij via de resultaten van
bepaalt de Raad de grote
lijnen van het beleid. Verre-
gaande repercussies op het
vlak van andere nationale
beleidsdomeinen kunnen
dan niet uitblijven. Op een
aantal vlakken werden deze
repercussies geobjectiveerd
door de convergentiecrite-
ria?. Voor andere, zeker niet
minder belangrijke domei-
nen voorzag het Verdrag van
Maastricht in geen enkele
regeling.
Op bepaalde terreinen zal de rigiditeit in het
muntbeleid, als gevolg van het opgeven van
nationale autonomie, vertaald moeten worden in
grotere soepelheid, of alleszins in het in aanmer-
king nemen van externe contraintes. De terreinen
die in deze context het meest geciteerd worden,

convergentieproces.
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De verschillende situaties die in de

euroland-staten bestaan maken het

weinig waarschijnlijk dat spontane actie

op nationale schaal uitmondt in een

opwaarts sociaal-economisch

de loonvorming een (indi-
recte) invloed op de natio-
nale monetaire politiek.
Deze invioed geldt veel
minder, of helemaal niet
voor de ECB. De verande-
ringen als gevolg van de
EMU (verminderde invloed
op de centrale banken, het
wegvallen van wisselkoers-
effect) zijn nog niet in de
vakbondsstrategie geïnte-
greerd, stelt Peters’.
Peters wijst verder op het

belang van het (belangrijkste) niveau waarop over
loonvorming onderhandeld zal worden in de
EMU. Duitsland, Denemarken en Oostenrijk zijn
landen met gecentraliseerde loononderhande-
lingssystemen. De overige eurolandstaten hebben
eerder ongecoördineerde systemen. De theorie5



wijst op de noodzaak in dergelijke context van
intersyndicale samenwerking, teneinde loonvor-
ming en tewerkstellingscreatie te laten harmonië-
ren. De Europese ondernemingsraden zijn een
eerste - maar onvoldoende - uitdrukking van
deze wil.
Coördinatie van looneisen zou toelaten de Euro-
pese inflatie als intern element voor de vakbon-
den te laten erkennen, i.p.v. (zoals bij nationale
onderhandelingen) dit als externe contrainte te
nemen.
De vraag is of de vakbonden zullen kunnen
samenwerken in de nieu-

resultaten van loononderhandeling (als deze
nationaal georganiseerd blijft) sterk kan doen
afwijken van de verwachte resultaten, voortbou-
wend op de nationale analyses. Gesynchroniseerd
loonoverleg leidt tot hogere tewerkstelling en
lagere lonen dan sequentiële nationale onderhan-
delingen.

Bekijken we de situatie even in detail
Met uitzondering van Groot-Brittannië (vanaf de
Jaren ‘80) rangschikt Heylen’ de landen van de
EU bij de systemen met hoge vakbondsinvloed

op de loonvorming.
we context van de EMU.
Dit zal alleszins verge-
makkelijkt worden door
de verhoogde transparan-
tie en het wegvallen van
vertekenende wissel-
koers(aanpassing)en.
Zoniet zou dit tot het
“meetrekken” van de
regio’s met de laagste reë-
le loonniveaus (in fanctie van lagere productivi-
teitsniveaus} met de regio's (en vakbonden) die de
hoogste looneisen kennen, leiden.
In omgekeerde zin bestaat het gevaar dat er (in
naam van competitiviteits- en tewerkstellingsbe-
kommernissen) een druk op de loonkosten ont-
staat, hetgeen als een negatieve neerwaartse spiraal
doorheen de EMU zal werken. Dit kan de groei
afremmen.
Een andere analyse wijst op de gevaren van over-
leg op sectoraal vlak dat niet (of onvoldoende) op
interprofessioneel vlak gecoördineerd wordt. Dit
leidt tot het afwezig blijven van de marktsancties,
die wel reëel is in sterk gecentraliseerde onder-
handelingen, dwz. op ondernemingsvlak. Hier
wordt het stellen van (hoge) looneisen afgestraft
(door doorrekening in de prijzen) via competiti-
viteitsverlies en finaal door verdringing van de
betrokken bedrijven.
In het geval van sterke, maar ongecoördineerde
sociale gesprekspartners die op sectoraal niveau
onderhandelen, ontstaat een asymmetrie. De
hogere lonen bieden een voordeel (koopkracht),
terwijl de nadelen (inflatie, stijgende werkloos-
heid, enz.) voor het grootste deel op de hele
economie afgewenteld worden. Dit gevaar doet
zich a fortiori gelden in de EMU.
Corneo stelt dat gecentraliseerde sectorale
onderhandelingen op het niveau van een interne
markt tot loonstijgingen kunnen leiden die niet
compatibel zijn met tewerkstelling. Algemeen
stelt hij dat de integratie van productmarkten de

Hoe meer kleine lidstaten deel uitmaken van

de EMU, hoe sterker het gevaar voor eenzijdig

optreden van vakbondsopportunisme in

Duitsland en Frankrijk geneutraliseerd wordt.
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Twee groepen onder-
scheiden zich: een eerste
met landen die een hoge
graad van coördinatie
van het overleg kennen
en een tweede met een
lage/beperkte coördina-
tie.

Hoge coördinatieBe-
perkte/lage coördinatieDuitsland, Noorwegen,
Finland, Zweden (tot begin jaren ‘80) en Dene-
marken (jaren ‘70)België, Frankrijk, Nederlands,
Italië, Zweden (na ‘80), Ierland, Spanje, Denemar-
ken (vanaf jaren 80), Groot-Brittannië (jaren ‘70)
Voor de kleine EMU-leden (België, Luxemburg,
Nederland, Portugal, Ierland, Finland, Oostenrijk)
geldt dat het relatief open economieën zijn, waar
de buitenlandse concurrentie (op de blootgestel-
de sectoren) de loonvorming matigt. Dit stelt ze
de facto gelijk met gedecentraliseerde systemen,
hoewel in bepaalde landen (zoals België) het sec-
torale niveau domineert. Hun gezamenlijk eco-
nomisch gewicht bedraagt ruim 17 procent van
het euroland-BBP.
De situatie is verschillend voor Duitsland en
Frankrijk, met resp. 34 en 22 procent van het
euroland-BBP als economische inbreng. Duits-
land kent gecentraliseerde onderhandelingen,
Frankrijk de meest gedecentraliseerde, maar met
een zeer breed toepassingsveld van de collectieve
onderhandelingen. In een situatie van ongecoörd-
ineerd overleg op nationaal niveau lijkt het gevaar
voor “afwentelingsgedrag” in euroland dus reëel.
Hoe meer kleine lidstaten deel uitmaken van de
EMU, hoe sterker het gevaar voor eenzijdig
optreden van vakbondsopportunisme in Duits-
land en Frankrijk geneutraliseerd wordt. Als
besluit uit deze theoretische analyse kan gesteld
worden dat een beperkte EMU met overwicht
van Duitsland en Frankrijk zekere risico’s voor de
loonvorming meebrengt. Het intreden van grote
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landen als Spanje en Italië (die eerder gedecentra-
liseerde systemen kennen) plaatste de hele EMU
(opnieuw) in de analytische context van gedecen-
traliseerde onderhandelingen.
Interessant om vast te stellen is dat een aantal lan-
den originele stappen gezet hebben op nationaal
vlak om het hoofd te kunnen bieden aan de nieu-
we situatie in de Europese eengemaakte markt. In
Finland creëerde men in 1997 twee bufferfondsen
in het kader van de sociale zekerheid. Ze hebben
respectievelijk een rol te spelen in de pensioenen
en de werkloosheidsuitkeringen. Door de wer-
king van de fondsen kunnen de sociale bijdragen
stijgen of dalen in functie van de economische
conjunctuur. De sociale zekerheid wordt m.a.w.
ingeschakeld als anticyclisch instrument, om
asymmetrische schokken op te vangen zonder
direct de werknemers te raken.
In Zweden hervormde men onder impuls van de
LO, de sterkste vakbond, het loonvormingsstelsel.
Reeds in 1995 werkte men in Zweden met een
impliciete Europese loonnormering. In 1997 stel-
de LO de centralisering van de loononderhande-
lingen voor. De sectorale onderhandelingen moe-
ten voor LO simultaan verlopen en dit vergt een
sterke interne coördinatie tussen de eisenbundels
van de vakbondscentrales.
Opvallend is dat de aandacht van de theoretici
alleen gaat naar de rol van de sociale partners in
het vaststellen van de directe lonen, hoewel som-
migen de gevolgen van het collectief overleg via
feedback-effecten op de indirecte loonkost ver-
melden. Wat volledig terzijde gelaten wordt is de
mogelijkheid dat de vakbonden hun onderhande-
lingsmarge, die wat de directe loonkosten betreft
beperkt is, gezien de politieke wil tot loonmati-
ging, verruimen door de indirecte loonkost bij
het collectief overleg te betrekken.
Dit is consistent met zowel de bereidheid — getui-
ge het Witboek van J. Delors en verschillende
nationale arbeidsmarktpolitieken - de indirecte
loonkosten (in de eerste plaats de patronale bij-
dragen) te verlagen, als met de vakbondswil de
werkgelegenheid te bevorderen. Dit laatste is ech-
ter geen automatisch gevolg van loonmatiging en
verlaging van de indirecte loonkost. Dit bevestigt
de nood aan collectief overleg.
Het betrekken van de indirecte loonkost in de
collectieve onderhandelingen biedt de mogelijk-
heid het keurslijf van de loonmatiging opgelegd
aan de directe loonkostontwikkeling te doorbre-
ken en - indien de onderhandelingen succesvol
zijn - de werkgelegenheid te bevorderen.

VLAAMS MARXISTISCH TJDSCHRIFT nummer 2 juni 1999

De vraag kan gesteld worden in hoeverre de reali-
teit nog aansluit bij de theoretische analyse die
hieronder ontwikkeld wordt. Deze baseert zich
immers op vrije loononderhandelingen tussen de
sociale gesprekpartners. Feit is dat in de meeste
landen van de EU de greep van de overheid op de
loonvorming direct (zoals in België, Nederland)
of indirect groot is. De Europese Commissie
oefent zelf (door haar aanbeveling van loonmati-
ging in het kader van de tewerkstellingspolitiek)
invloed uit.
De euro zal immers de loonstructuren nog door-
zichtiger maken dan vandaag en dat op een
moment dat het instrument van devaluatie voor
de aanpassing van de economie bij verlies aan
concurrentievermogen wegvalt. Ook op een
expansief overheidsbeleid moet dan niet gerekend
worden rekening houdend met het stabiliteitspact
dat een dwingende verplichting tot het voeren
van een strak begrotingsbeleid oplegt.
Dit betekent dus dat de aanpassingen vooral drei-
gen afgewenteld te worden op de lonen die in elk
geval nog meer dan vandaag onderling vergeleken
zullen worden. Deze vergelijking zal zowel slaan
op de directe lonen als op de indirecte lonen
(sociale bijdragen).
In België gebeurt dit overigens reeds volop van-
daag. Door de loonnormvan juli 1996 lopen de
Belgische lonen in de pas van die bij de drie
buurlanden (Frankrijk-Nederland-Duitsland).
Zoals bekend bepaalt deze wet dat de conventio-
nele loonsverhogingen voor de komende twee
Jaar onderhandeld moeten worden binnen een
marge waarvan het minimum overeenstemt met
de geraamde indexering (en eventueel de bare-
mieke loonsverhogingen) en het maximum met
het gemiddelde van de voorziene loonsverhogin-
gen in de drie voornoemde landen. De sociale
partners kunnen deze marge zelf onderhandelen,
indien er geen akkoord is beslist de regering. Ver-
volgens is er de verbintenis van de regering om
het niveau van de sociale bijdragen af te stemmen
op dat van de drie buurlanden (-105 miljard)
kadert ook in dit perspectief.
Dergelijke ontwikkelingen zijn niet zonder
gevaar. Indien alle landen streven naar een verla-
ging van het niveau van de sociale bijdragen in de
hoop hun concurrentiepositie te verbeteren zal
dit geen positief effect hebben op hun concur-
rentiekracht omdat die bijdrageverlagingen elkaar
zullen neutraliseren. En als die verlaging niet
gekoppeld wordt aan een alternatieve financiering
van de sociale zekerheid dreigt bovendien de



financiering van de sociale zekerheid in gevaar te
komen. Indien alle lidstaten een loonnorm uit-
werken die afgestemd is op de ontwikkeling van
de lonen in de buurlanden, staan we voor het
begin van een neerwaartse loonspiraal. En boven-
dien doorkruist de loonnorm de realisatie van
andere tewerkstellingsobjectieven die aangemoe-
digd worden via de Europese richtsnoeren over
tewerkstelling (vorming, gelijkheid man/vrouw).
Om dat te vermijden zijn er verschillende acties
nodig. Ten eerste mogen loonmatiging en verla-
ging van patronale bijdragen geen onderdeel zijn
van een uitzichtloze loonconcurrentie maar moe-
ten ze perspectieven bieden op meer jobs. Daar-
om moet het kaderen in een globaal beleid waar-
in de werknemers door een matige loonontwik-
keling de aanbodzijde van de economie verster-
ken doorde inflatie laag en de ondernemingsren-
dementen voldoende hoog te houden. Maar tege-
lijk moeten er verbintenissen zijn voor een ver-
sterking van de vraagzijde door lage interestvoe-
ten en nieuwe middelen voor investeringsprojec-
ten, een fiscale herschikking die arbeid minder en
kapitaal en energie meer belast en engagementen
van de werkgevers via CAO's over tewerkstelling,
in de eerste plaats via werktijdverkorting.
Ten tweede moeten de vakbonden, om looncon-
currentic tegen te gaan,afspraken maken over cen
gemeenschappelijke strategie inzake hette volgen
loonbeleid. Dat is de enige manier om zich aan
het risico van competitieve loonmatiging te ont-
trekken en om een zekere autonomie inzake
loonvorming te herwinnen. ABVV en ACV
namen initiatieven om aan een gezamenlijke stra-
tegie te werken met de Duitse, Nederlandse en
wellicht ook Luxemburgse vakbonden. Die coör-
dinatievergaderingen werden ondertussen uitge-
breid en geformaliseerd.
Binnen de EMU ligt het niveau van de lonen en
de loonontwikkeling meer nog dan vroeger in de
vuurlijn met als gevaar dat de werknemers uit de
lidstaten tegen elkaar uitgespeeld worden. Dat zal
de achterstand van de Europese vakbeweging om
Europees op te treden nog meer bloot leggen.
Nochtans is een grotere Europese vakbondsmacht
de enige mogelijkheid om een loonvorming af te
dwingen die een zekere verbetering van de koop-
kracht waarborgt en tegelijk afspraken zou kun-
nen afdwingen die maken dat een redelijke loon-
ontwikkeling gekoppeld wordt aan waarborgen
voor een terwerkstellingsvriendelijke en duurza-
me groei.
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3. Het actuele
“harmonisatiemodel” van de EU

De verschillende voorstellen die m.b.t. het begin
van de jaren ‘90 circuleren en tot doel hebben een
methodologie voor het bewerkstelligen van een
Europese sociale harmonisatie aan te bieden,
tonen aan dat de uiterst uiteenlopende situaties
op sociaal vlak in de verschillende lidstaten een
zeer belangrijke hinderpaal vormen. Het mini-
mumstandaard-model voor harmonisatie is hier-
door niet toepasbaar: legt men de lat te hoog, dan
dwingt men de minder productieve economieën
tot een onhoudbare inspanning. Worden de doel-
stellingen te weinig ambitieus gesteld, dan leidt
dit tot het gevaar van afbouw van de sociale pres-
taties in de meer welvarende landen.
Grosso modo dezelfde conceptuele bezwaren gel-
den voor het harmonisatiemodel, dat noodzake-
lijkerwijze tot een streefdoel leidt, dat zich op het
gemiddelde niveau van de EU-lidstaten situeert.
Vandaar dat een aantal meer gesofisticeerde voor-
stellen op tafel kwamen, zoals het sociale Slang-
model’ en - recent - het Corridormodel!”.
Voorlopig moeten we echter vaststellen dat deze
aanpak op politiek vlak niet aanslaat. De lidstaten
staan nog steeds centraal in de benadering van de
EU. Het uitbouwen van cen volledig op Europe-
se leest geschoeid sociaal beleid vergt vrijwel
zeker een belangrijk transfermechanisme, wat als
onrealistisch overkomt.
Vandaag heeft iedereen de mond vol over de
noodzaak vaneen verlaging van de belastingen op
de arbeid, soms op het hysterische af. Het wordt
veelal voorgesteld als een wonderoplossing waar-
over maatschappelijke consensus heerst. Als we dit
willen doen zonder ons sociaal model fundamen-
teel te ondergraven, moet er een herverdeling van
de fiscale druk komen in de richting van een ver-
mindering van de belasting op arbeid en verho-
ging van belastingen op kapitaal.
Probleem is dat Europa dit proces vandaag
bemoeilijkt, terwijl het net het meest geschikte
beleidsniveau is om dit te organiseren. Temeer
daar de Europese Commissie in allerlei aanbeve-
lingen zwaar aandringt op zulke herverdeling. De
gevaren van een fiscale concurrentiespiraal zijn
immers overduidelijk.
De verklaring hiervoor is eenvoudig. Ondanks de
invoering van de vrijheid van kapitaalverkeer ble-
ven er belangrijke verschillen in de belastingstel-
sels tussen de lidstaten bestaan. Hierdoor werd de
fiscale concurrentie aangemoedigd. Die leidde tot
verlaging van de belastingen op de meest mobie-
le inkomsten (kapitaal en winsten) en tot hogere
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belastingen op immobiele (arbeid), want tegelijk
was er een budgetsanering nodig. Ze zijn dus
afkerig van de onzekerheid die met hervorming
van de fiscaliteit gepaard gaat.
De situatie kan geïllustreerd worden aan de hand
van het voorbeeld van België dat voor de invoe-
ring van de euro een EMU vormde met Luxem-
burg. Dit illustreert tevens dat

gen op arbeid en meer door bijdragen op energie
gefinancierd zou worden, werd tot nu toe gemist.
Het zoeken naar nieuwe belastingsoorten (zoals
de piste van een “bit-belasting”of andere heffin-
gen op telecommunicatie) lijken noodzakelijk,
wetende dat ons belastingsysteem nog steunt op
grondvesten die tijdens of na de Franse revolutie

werden gelegd en die geen
fiscale concurrentie toeneemt
als beleggingen in buurlanden
niet meer onderhevig zijn aan
wisselkoersrisico’s. Sinds de
oprichting van de EMU bele-
ven we dus een Belgisch-
Luxemburgse situatie, maar op
veel ruimere schaal. De wed-
loop was reeds vroeg volop
bezig: de belastingdruk op
arbeid steeg tussen 1980 en
1994 gemiddeld van 34,7 pro-
cent tot 40,5 procent terwijl die
op kapitaal, zelfstandige arbeid
en energie daalde van 44,1 procent tot 35,2 pro-
cent.
De Europese Commissie is zich wel degelijk
bewust van dit gevaar en Commissaris Monti
publiceerde in een belangrijk rapport overigens
zelf bovenstaande cijfers en drong aan op een fis-
cale hervorming waarin de vakbonden zich goed
kunnen terugvinden, nl. het stoppen van het ver-
lies van belastingopbrengsten op kapitaal dat
voortvloeit uit de fiscale concurrentie en meer
fiscale inkomsten zoeken door een betere belas-
tingheffing van kapitaal en via milieu-en energie-
heffingen. Probleem blijft dat één van de grote
oorzaken van het fiscaal immobilisme die een
Europese harmonisatie in de weg staan nog niet
weggewerkt is. Met name de unanimiteitsregel
die in de Europese Ministerraden geldt wanneer
het over fiscale beslissingen gaat, werd op de Top
van Amsterdam niet opgeheven.
We moeten het dus voorlopig met minder doen,
nl. met beslissingen die door de ECOFIN-raad op
aandringen van de “groep Monti” werden geno-
men: een gedragscode voor vennootschapsbelas-
ing en een principiële beslissing om misschien
meer dan 10 jaar nadat dit eigenlijk al gepland
was te komen tot een minimale belastingheffing
op de inkomstenuit sparen. De mogelijkheid om
een Europese energiebelasting in te voeren werd
eens te meer gemist en dus ook de kans om ruim-
te te creëren voor een grote fiscale herschikking
waarbij de sociale zekerheid minder door bijdra-
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Het uitbouwen van een volledig

op Europese leest geschoeid

sociaal beleid vergt vrijwel zeker

een belangrijk transfer-

mechanisme, wat als

onrealistisch overkomt.

rekening konden houden metde
internationalisering van de eco-
nomie en financiële markten.
Uiteraard is een belastinghar-
monisatie op Europees niveau
op de mobiele inkomsten een
belangrijk deel van de oplos-
sing. Maar waarschijnlijk zal
zelf dergelijke harmonisatie
toch niet kunnen verhinderen
dat er een blijvend opbrengst-
verlies blijft bestaan. Nadenken
over volledig nieuwe belastin-
gen aangepast aan de nieuwe

maatschappelijke context (informatiemaatschap-
pij) zal dus nodig zijn omhet inkomensverlies uit
traditionele belastingontvangsten op te vangen.
Dergelijke initiatieven worden wel het liefst
besproken op wereldniveau. Kansen op slagen
heeft dit slechts als Europa hiervoor pleit als een
economisch enpolitiek geheel.
De EMU biedt dus geen waarborgen voor een
fiscale harmonisatie die de huidige nefaste fiscale
concurrentie zou stoppen, maar verhoogt wel de
druk omdit te doen.

4. Is harmonisatie op Europees niveau wen-
selijk inzake het sociale en fiscale beleid?

Het Europese model zoals het nu tot stand komt
is in essentie een federaal model. Toch ontbreekt
het aan een fundamenteel element omte kunnen
spreken van een werkzaam federaal model: de
mogelijkheid om via het begrotingsbeleid een
interfederale solidariteit op gang te brengen. De
minder operationele automatische stabilisatoren
in de begrotingsmechanismen zijn het gevolg van
het feit dat de communautaire begroting in ver-
gelijking met de situatie in federale landen veel
lager ligt. In de VS bvb. is de monetaire unie een
solidariteitsinstrument: wordt een staat door een
probleem getroffen, dan komt de grootste bijdra-
ge in de kosten van het federale budget. De
monetaire politiek ondervindt hiervan geen
effect, zoals wel het geval zou geweest zijn indien



de staat individueel de schok moet opvangen.
Aldus wordt de inspanning automatisch gespreid
over de andere lidstaten van de monetaire unie!!.
Vaak wordt ook verwezen naar het effect van
migratoire stromen, die de niveauverschillen, spe-
ciaal inzake fiscaliteit en sociale zekerheid, sterk
zullen nivelleren, of omge-

voorbeeld de hoogte of de duur van de werkloos-
heidsuitkeringen in vraag zou stellen of die
gepaard zou gaan met sanctiemechanismen.
Voor een deel werd deze nieuwe invulling over
de werking van de arbeidsmarkt gegeven via de
richtsnoeren die goedgekeurd werden op de Top

keerd het bestaan van cul-
turele belemmeringen die
deze migraties van werkne-
mers zullen verhinderen.
De ondernemingen zijn
echter wel in zekere mate
mobiel genoeg om zich te
vestigen waar ze de beste
voorwaarden krijgen. Dit
zal zowel op de ({onderne-
mings)fiscaliteit, als op de
loonkosten (financiering
van de sociale zekerheid en
dus ook op de uitgaven van
de sociale zekerheid) druk uitoefenen. Natuurlijk
moet hier een onderscheid gemaakt worden tus-
sen kleinere ondernemingen, die minder mobiel
zijn dan (filialen van) grote (vaak multinationale)
ondernemingen, en industriële ondernemingen
en financiële/distributieondernemingen, die
mobieler zijn.
5. De EMU biedt kansen om het Europees

sociaal model binnen de geglobaliseerde
economie beter te verdedigen

De introductie in het Verdrag van Amsterdam en
de “Luxemburg-procedure” i.v.m. de richtsnoe-
ren voor het werkgelegenheidsbeleid hebben
sindsdien een aantal stappen in de goede richting
gezet maar blijven volstrekt onvoldoende, zeker
omdat de financiering van al deze projecten bij de
individuele lidstaten blijft bij een gebrek aan een
echt Europees fiscaal beleid. Erger, er wordt zelfs
aangedrongen in de richtlijnen van Luxemburg
op een verlaging van de globale belastingdruk op
arbeid maar er is helemaal geen sprake van een
Europese actie om deze verlaging door Europese
fiscale afspraken te financieren.
We zullen niet kunnen ontsnappen aan het uit-
werken van een visie rond een betere werking
van de arbeidsmarkt (door het organiseren van
vorming en opleiding) en de aanwending van de
sociale zekerheid, niet alleen als instrument voor
de bescherming van de inkomens van de werkne-
mers maar ook als middel voor een vluggere inte-
gratie in het arbeidsproces. Hierbij kan het uiter-
aard niet gaan om een negatieve aanpak die bij-

We zullen niet kunnen ontsnappen aan

het uitwerken van een visie rond een

betere werking van de arbeidsmarkt en

de aanwending van de sociale zekerheid,

ook als middel voor een vluggere

integratie in het arbeidsproces.
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van Luxemburg van
november 1997, een proces
dat in feite op gang
gebracht werd op de top
van Amsterdam. De richt-
snoeren werden voor Bel-
gië vertaald in het banen-
plan dat onlangs voor het
eerste geactualiseerd werd.
Tot de voornaamste
krachtlijnen behoren het
nastreven van gekwantifi-
ceerde doelstellingen inza-
ke rechten op opleiding
van jongeren en volwassen

werklozen: binnen de 5 jaar moet elke jongere
een job, een werkervaring of een opleidingskans
krijgen voor hij 6 maanden werkloos is. Hetzelf-
de geldt voor iedere volwassen werkloze voor hij
12 maanden werkloos wordt en ten minste 20
procent van de werklozen moet een opleidings-
kans krijgen.
De in Luxemburg op gang gebrachte dynamiek is
ontegensprekelijk een stap in de goede richting,
die toelaat dat het tewerkstellingsbeleid voor alle
lidstaten als een materie van gemeenschappelijk
belang beschouwd wordt. T.o.v. het verleden
brengen de richtsnoeren meerdere nieuwigheden
(of dit zou toch moeten gebeuren):
- een convergentieprocedure die zich inspireert

op de economische convergentie;
— een methode van jaarlijks toezicht op de landen,

om tot een uitwisseling van goede praktijken
te komen;

— een beheer perstreefdoel op basis van becijfer-
de gegevens;

- de aanduiding van gegevens om het nagestreef-
de doel te bereiken;

- de aanduiding van nationale “actoren”die bij de
uitwerking en uitvoering van het plan betrok-
ken worden (sociale gesprekspartners, regio-
nale en plaatselijke overheden);

- de overlegging van gegevens en andere nuttige
inlichtingen om de stand van realisatie van de
politieke doelstellingen te controleren.

Toch zijn hier kritische kanttekeningen bij te
plaatsen:

- het is duidelijk dat de nationale tewerkstellings-
plannen vooral gericht zijn op het werkgele-
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genheidsbeleid strictu sensu en weinig of geen
link gelegd hebben tussen werkgelegenheids-
beleid en economisch beleid.Zij schijnen een
benadering te volgen waarbij onvoldoende
integratie is tussen macro-economisch beleid
en structureel beleid en ze hebben voorrang
gegeven aan maatregelen t.o.v. het aanbod in
plaats van de vraag;

- de plannen spreken niet van de nieuwe begro-
tingsmiddelen voor de financiering van de
door de Europese Unie gevraagde bijkomen-
de inspanningen om de doelstellingen te
bereiken (en met name de drie becijferde
streefdoelen inzake werkloosheid van de jon-
geren en de langdurig werklozen en inzake
vorming). Zullen die inspanningen ten laste
van de Rijksbegroting of van de sociale zeker-
heid vallen? En, in het tweede geval, bestaat
dan niet hetrisico dat dit tot een verminde-
ring van de andere sociale prestaties zal lei-
den?

Het proces ingezet op de Top van Luxemburg van
november 1997, dat reeds op gang gebracht werd
op de top van Amsterdam en voor België vertaald
werd in het banenplan dat werd neergelegd op de
Top van Cardiff, is een stap in de goede richting.
Het blijft echter volstrekt onvoldoende, zeker
omdat de financiering van al deze projecten bij de
individuele lidstaten blijft bij gebrek aan een echt
Europees fiscaal beleid. Erger, er wordt zelfs aan-
gedrongen in de richtlijnen van Luxemburg op
een verlaging van de globale belastingdruk op
arbeid (op zich een goede

telingen. De globalisering van de markten drijft
de concurrentie op de spits op alle niveaus. Het
wordt steeds moeilijker voor nationale staten om
tegenover dergelijke ontwikkelingen een vol-
doende en afdoende sociale omkadering te
behouden.
Indien hier geen nieuwe initiatieven tegenover
ontwikkeld worden die gericht zijn op het creë-
ren van een nieuwe internationale politieke en
sociale omkadering is de toekomst somber: blij-
vende werkloosheid en toenemende sociale
ongelijkheden die uiteindelijk ook onze sociale
zekerheid dreigen onderuit te halen.
Individuele lidstaten kunnen dergelijke ontwik-
keling niet stoppen. Op Europees vlak kan dit
wel, omdat de EU in economisch opzicht sterk
genoeg is omdit te doen. Ongeveer 90 procent
van de handel speelt zich af tussen de lidstaten van
de gemeenschap. Bovendien vormt de EU de
grootste economische wereldmacht. Ze vertegen-
woordigt 32 procent van het BNP op wereldvlak,
tegenover 27 procent voor de USA en 16 procent
voor Japan. Euroland heeft een gezamenlijk een
BBP dat 80 procent bedraagt van dat van de VS
en 50 procent hoger ligt dan dat van Japan. De
euro kan voorts zorgen voor een grotere interne
coherentie enals het ware de Europese economie
naar buiten uit symboliseren. Dit zou, samen met
een grotere politieke eenmaking, ervoor moeten
kunnen zorgen dat er op cen krachtiger manier
onderhandeld wordt in internationale economi-
sche instellingen (WereldHandelsOrganisatie,

IME Wereldbank) om te
zaak) maar er is helemaal
geen sprake van een Europe-
se actie om deze verlaging
door Europese fiscale afspra-
ken te financieren.
Vandaag is het voor één land
nagenoeg onmogelijk
geworden om de economie
ten dienste te stellen van de
maatschappelijke ontwikke-
ling. Indien vandaag één land
het zou aandurven om bv de
intrestvoeten te verminderen om het binnenlands
verbruik te verhogen of om het budgettair beleid
te versoepelen, wordt dit onmiddellijk afgestraft
door de financiële markten. De macht van de
internationale financiële markten dicteert de wet.
De internationale deregulering reguleert als het
ware het nationale economische en financiële
beleid. Maar erzijn niet alleen financiële omwen-

financiële beleid.
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De macht van de internationale

financiële markten dicteert de wet. De

internationale deregulering reguleert als

het ware het nationale economische en

komen tot een nieuwe
internationale regulering
en het beheersen van het
speculatieve kapitaalverkeer
(vb. taks op kapitaaltransac-
ties, sociale clausules, belas-
ting op telecommunicatie).
Europa heeft er ook belang
bij omdat we binnen de
wereldeconomie een
gemeenschappelijk project
te verdedigen hebben, wat

gemakshalve het “Europees sociaal model”
genoemd kan worden. Ondanks belangrijke ver-
schillen kennen de Europese lidstaten belangrijke
gemeenschappelijke sociale kenmerken: sterk uit-
gebouwde stelsels van sociale zekerheid; stevige
traditie van sociaal overleg; een actieve rol voor de
overheid; recht op onderwijs voor alle sociale
categorieën.



Zelfs al moesten er de laatste jaren klappen geïn-
casseerd worden, toch blijft dit sociaal model
belangrijk en wordt de bestaanszekerheid in
Europa beter beschermd tegen de blinde wetten
van de vrije markt dan in de rest van de wereld.
De EMU heeft dus een kader gecreëerd waarbin-
nen de economische kracht van de EU op een
slagvaardiger manier ook politiek uitgespeeld kan
worden om het Europees sociaal model binnen
een geglobaliseerde economie te

achterstand van het Europees syndicalisme is

enorm, en de uitdagingen stellen zich niet mor-
gen maar vandaag. Of de kansen die gebonden
worden door het nieuwe sociaal-economische
kader effectief benut zullen worden hangt samen
met het welslagen van Europese syndicale samen-
werking. De verdere toekomst van de Europese
constructie hangt evenwel niet alleen af van de
invulling van de EMU maar wellicht in nog gro-

tere mate van de manier waarop
verdedigen. Of dit effectief zal
gebeuren hangt af van de politie-
ke wil. In elk geval kan Europa
met de EMU nog altijd twee
kanten uit:
— ofwel blijft het een instrument

dat aan de lidstaten alleen
maar een aantal contraintes
oplegt waarvan gezegd wordt
dat ze nodig zijn om de grote
monetaire en budgettaire
everwichten te waarborgen;

- ofwel wordt het een instrument dat de druk
verlicht die vandaag veroorzaakt wordt door
de internationale financiële markten en ver-
groot het de autonomie van een werelddeel
dat gehecht blijft aan zijn sociaal model.

De Europese eenmaking en zijn monetaire steun-
pilaar EMU scheppen nieuwe kansen voor het
voeren van een tewerkstellingsvriendelijker
beleid. Toch is de buit nog niet binnen, zoals bij-
voorbeeld het stabiliteitspact bewijst.Wel werd dit
pact op de Top van Amsterdam in zekere mate bij-
gestuurd door een offensief dat de Franse socialis-
tische regering op de valreep inzette, en waardoor
een resolutie goedgekeurd werd waarin een ver-
sterking van de coördinatie van het economisch
beleid werd aangekondigd en prioritaire aandacht
voor de werkgelegenheid beloofd werd. Concreet
resulteerde dit in de Top van Luxemburg over
werkgelegenheid en de richtsnoerenprocedure,
maar tot op vandaag nog niet in een coördinatie
van het economisch beleid.

vandaag.

6. De nood aan
een slagvaardiger Europees syndicalisme

Uit vorige punten bleek datenerzijds immobilis-
me en status-quo niet gewenst zijn en anderzijds
dat de EMU niet de gewaarborgde weg naar het
paradijs is en dater zich grote uitdagingen stellen
om de goede sociale richting in te slaan.
De sociale geschiedenis van de nationale staten
bewijst dat de beste waarborg omde goede rich-
ting uit te gaan slagvaardige vakbonden zijn. De

De achterstand van het

Europees syndicalisme is

enorm, en de uitdagingen

stellen zich niet morgen maar
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de uitbreiding van de EU naar
o.m. de landen van het vroegere
Oost- en Centraal-Europa aan-
gepakt zal worden. Indien die
uitbreiding niet voorafgegaan
wordt door grondige institutio-
nele hervormingen die de wer-
king van Europa democratischer
en besluitvaardiger maken, indien
er m.a.w. geen voorafgaande
politieke uitdieping komt van
Europa, dan is de toekomst met

of zonder euro somber. Dan dreigt het Europees
project immers te verwateren tot een grote vrij-
handelszone. We zouden dan terechtkomen in een
jungle zonder sociale en politieke omkadering
waarin de welvaart en de sociale vooruitgang die
we de laatste 50 jaar hebben opgebouwd onmo-
gelijk te behouden is. De invoering van de euro
en de start van de EMU is niet de zweepslag
gebleken voor de deelnemende landen omvlug-
ger werk te maken van de uitdieping van een
sociaal, economisch en politiek Europa dat waar-
borgen biedt om de Europese eigenheid, nl. het
hooghouden van de solidariteit in de samenle-
ving, te behouden. Het zal ook van de wijze
waarop wij als vakbonden in staat zullen zijn om
op deze ontwikkelingen te wegen, afhangen of
hierin verandering komt.
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