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Samenvatting 

De economische groei hervatte zich in de EU in de tweede helft van 2009, maar het productieniveau in 
2010 was lager dan vóór de crisis en het financiële system blijft kwetsbaar. Als gevolg van de 
financiële crisis en de daarop volgende economische crisis, zijn de EU staten geconfronteerd met 
stijgende begrotingstekorten als gevolg van de kosten van de reddingspakketten voor de financiële 
sector, het expansieve begrotingsbeleid en de gederfde belastinginkomsten. Het falen van de EU om 
prompt te reageren op de Griekse problemen ter herfinanciering van haar overheidsschulden leidde tot 
speculatie tegen de euro en schiep een crisisatmosfeer in welke eerst Griekenland en dan Spanje en 
Portugal gedwongen werden om strenge bezuinigingsprogramma’s te introduceren. Ierland dat in 2009 
strenge bezuinigingsprogramma’s introduceerde werd aan het einde van het jaar gedwongen akkoord 
te gaan met een nog strenger bezuinigingspakket in ruil voor financiële steun Financiële Stabiliteit 
Faciliteit van de eurozone. 

De moeilijkheden in de perifere Europese landen zijn gekoppeld aan een groeiende polarisatie in de 
EU, vooral in de eurozone. Duitsland heeft meer dan 10 jaar lang een beleid gevolgd van beperkte 
stijging van de lonen en een groot overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans 
opgebouwd. De perifere eurozone landen, daarentegen, hebben grote, snel toenemende tekorten op 
hun lopende rekeningen opgebouwd en worden gedwongen deze tekorten te elimineren door een 
toegepast deflatiebeleid.  Het zal onmogelijk zijn om de productie te verhogen en de werkloosheid in 
de EU te verlagen zonder deze onevenwichtigheden aan te pakken. Uiteindelijk, zal de zwakte van de 
landen met een tekort leiden tot stagnatie van de landen met een overschot en bij voortzetting van het 
huidige beleid dreigt deflatie en riskeert men een uiteenvallen van de eurozone.  

De werkloosheid in de EU steeg in 2010 echter, door het einde van de recessie, niet zo snel als in 
2009. Deze situatie is ook gepolariseerd. Terwijl de werkloosheid in de ene groep van landen erg hoog 
is, vooral in Spanje en de Baltische staten, is er een andere groep van landen, die Duitsland, Oostenrijk 
en de Nederlanden omvatten waar de werkloosheid veel lager is. In de gehele EU, is de werkloosheid 
veel hoger onder arbeidsmigranten, jonge mensen en onder hen met een lagere scholingsgraad. Ten 
gevolge van de wijdverspreide introductie van bezuinigingsprogramma’s in 2010, ziet het ernaar uit 
dat de werkloosheid verder zal gaan stijgen. 

De EU staten zijn gedeeltelijk kwetsbaar voor de crisis als gevolg van de afname in 
belastinginkomsten aangezien de belastingconcurrentie in de afgelopen 10 jaar de tarieven voor 
inkomsten- en vennootschapsbelastingen naar beneden heeft gedrukt, met bijzonder lage tarieven in 
vele Centraal en Oost-Europese staten. Er is ook een stijging van de indirecte belastingen in de totale 
belastingopbrengsten dat een regressieve invloed heeft op de inkomensverdeling.  

De lange termijn afname in het aandeel van de lonen in het Nationale Inkomen werd in 2009 tijdelijk 
omgekeerd maar alleen door het instorten van de winsten. De beloningsverschillen blijven bijna 
overall stijgen, zelfs in de Noord-Europese landen, en zijn het scherpst in Groot Brittannië en de 
Centraal en Oost-Europese staten. Deze ongelijke inkomensverdeling verhoogt de kans op armoede. In 
totaal 84 miljoen mensen in de EU leven in armoede; en schandalig is 19 miljoen hiervan zijn 
kinderen. Tegelijkertijd, is het aantal rijken en de waarde van hun rijkdom gestegen, daarmee de 
gegroeide polarisatie binnen landen weerspiegelend. 



Europa deed niets om de mislukking van de Kopenhagen conferentie over klimaatsverandering aan het 
einde van 2009, te voorkomen. Als de wereldwijde opwarming beneden de 2 graden Celsius moet 
blijven, dan moeten wereldwijde emissies vanaf 2011 dalen en in 2050 met ongeveer 90%. De 
destructie van biodiversiteit, welke in een buffer tegen klimaatsverandering voorziet, moet stoppen. 
Een geloof in technologische reparaties heeft serieuze discussie van structurele veranderingen 
verdrongen, terwijl marktmechanismen niet in staat waren om een significante reductie in emissies te 
bewerkstelligen. A groeiende materiële stroom van Zuid naar Noord is vergezeld gegaan van 
biopiraterij in de vorm of intellectuele eigendomsrechten De ontwikkelde landen van het Noorden die 
primair verantwoordelijk zijn voor klimaatsverandering moeten hun klimaatschuld als legitiem 
erkennen. 

Kritiek van EU beleid – Beleid in de EU is teruggekeerd tot een meer nationaal gebaseerde 
benadering. De schuldencrisis werd gepresenteerd als een Grieks probleem, ofschoon banken in Noord 
Europa hier ook aan waren blootgesteld als resultaat van omvangrijke leningen aan perifere landen. Te 
De EU heeft financiële hervormingen geïntroduceerd maar deze zijn zelfs zwakker dan in de VS. Er is 
geen beperking op banken die handelen op eigen rekening, en grote financiële instituties die in geheel 
Europa opereren zullen onder toezicht blijven van nationale autoriteiten. Terwijl banken weer opnieuw  
grote winsten maken, is er geen effectief mechanisme om op systematische wijze belangrijke 
instituties die failliet gaan ontmantelen. De zogenaamde Basel III voorstellen steunen op gestegen 
kapitaalvereisten voor banken, maar dit zal regelgevende arbitrage aanmoedigen en maken banken 
meer afhankelijk van kapitaal markten. 

Het Stabiliteit en Groei Pact is het enige EU instrument ter coördinatie van macro-economisch beleid, 
maar het is in hoge mate restrictief en is niet instaat om de huidige onevenwichtigheden in Europa aan 
te pakken. De oproep om te stoppen met de noodmaatregelen die geïntroduceerd werden om de 
recessie te bestrijden, en terug te keren naar de begrotingstekorten die beneden de 3% van het BNP 
bedragen is tamelijk willekeurig. De enige weg voorwaarts is een budgettaire unie met fiscale 
overdrachten. Duitsland is hiertegen en haar voorstel om obligatiehouders te laten delen in de 
verliezen leidde tot een onmiddellijke stijging van de rentevoeten voor perifere landen en ontzegt 
zwakkere staten kredieten op dezelfde voorwaarden als hun Europese partners. Bij gebrek om te gaan 
met de onevenwichtigheden, oefent Duitsland een krachtige stagnerende invloed uit op de EU, en 
vooral de eurozone, hoewel het een van grootste profijthebbers is van de euro. 

De Europese Werkgelegenheid Strategie richt zich op structurele werkloosheid en is daardoor niet 
instaat om cyclische werkloosheid aan te pakken. De nieuwste versie, uiteengezet in Europa 2020, 
streeft naar om de arbeidsparticipatie te verhogen, maar het is een stap terug ten opzichte van eerdere 
concepten: het vervangt flexibiliteit en zekerheid voor een actief arbeidsmarktbeleid, en de integratie 
van de geslachtsdimensie in het gelijke kansenbeleid is verdwenen. Er zijn 6.6 werkloze werknemers 
per openstaande vacature, maar de EU onderkend niet dat het tekortschietende effectieve vraag is dat 
de hoofdoorzaak is van de werkloosheid.  

Ongelijkheden in de EU betekende dat terwijl enkele oudere lidstaten hun belastingen konden verlagen 
als onderdeel van hun antwoord op de recessie, vele Centraal Europese landen hun tarieven moesten 
verhogen. In tegenstelling tot de obsessie van de EU met haar doelstellingen voor overheidstekorten, 
heeft het compleet gefaald een programma voor belastingharmonisatie te ontwikkelen. Het heeft 
weinig gezegd over het verlies aan inkomsten door belastingontduikingschema’s, belastingfraude en 
het bestaan van belastinghavens binnen Europa. De ijver met welke het excessieve overheidsleningen 
heeft vervolgd, is in complete tegenstelling met het negeren van de grootschalige off-shoring door 
banken en wereldwijde accountancy firma’s in belang van hun cliënten.  

Het jaar 2010 is officieel aangewezen als het Europese Jaar van Armoede bestrijding en Sociale 
Uitsluiting. Maar het EU nieuwe strategiedocument Europa 2020 heeft slechts een enkel doel om de 
armoede te verminderen: Het aantal te verminderen met 20 miljoen. Maar het doet geen 
beleidsvoorstellen om dit doel te bereiken, slechts een vlaggenschipprogramma welke zal afhangen 
van de zogenaamde ‘open methode van coördinatie’.  

Europa 2020 is tweeslachtig in milieubeleid. Het zet verschillende strategieën uiteen maar laat 
beslissingen over aan de toekomst. Het benadrukt het belang van concurrentie maar ook uit ook 



bezorgdheid over het milieu en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Het meest ernstig, het 
onderkent niet de noodzaak van structurele veranderingen in het model van onbeperkte economische 
groei. Het ‘vergroenen’ van economisch beleid moet gekoppeld worden aan expliciete discussies en 
beleidsbeslissingen, die niet overgelaten worden aan het spel van de marktkrachten. De EU heeft zich 
tot doel gesteld de afname in biodiversiteit in 2020 te stoppen, maar het is niet duidelijk of deze 
prioriteit ook zal worden opgelegd aan het landbouw- en handelsbeleid. Het ambitieuze 7de Milieu 
Actie plan zal de basis verschaffen voor het integreren van milieuaangelegenheden op alle 
beleidsterreinen van de lidstaten van de EU, maar vooruitgang wordt nu vertraagd door de Europese 
Commissie. 

Alternatieven: Naar grotere solidariteit 

Financiën – De Europese Centrale Bank zou onderworpen moeten worden aan grotere democratische 
aansprakelijkheid en haar preoccupatie verschuiven van een inflatie van maximaal 2% naar 
werkgelegenheid, het behoud van koopkracht en de stabiliteit van het financiële systeem. De nieuwe 
Europese Raad voor Systeem Risico moet worden uitgerust met bindende bevoegdheden. Controle op 
banken moet worden verscherpt, zoals in Basel III, banken moeten zich onderwerpen aan strikte 
bepalingen die voorkomen dat ze excessieve risico’s nemen en risico’s uitbesteden aan de schaduw 
banksector. Niet in de balans opgenomen transacties zouden moeten worden verboden. Publieke sector 
en coöperatieve banken zouden moeten worden gepromoot met tenminste een belangrijke publieke 
bank om het financieren van sociale en ecologisch gewenste projecten veilig te stellen. Rating- 
agentschappen moeten onder publieke controle worden gebracht. Er moet een verbod komen op 
bankleningen; op offshore financiële centra’s; en op over de toonbank derivaten. Een financiële 
transactie belasting moet worden geïntroduceerd om schadelijke speculatie te beknotten en inkomsten 
voor sociale en ecologische transformatie te genereren. 

Macro-economisch Beleid – Het in diskrediet geraakte Stabiliteit en Groei Pact moet vervangen 
worden door een verplichting de macro-economische effectieve vraag te verhogen om volledige 
werkgelegenheid te bevorderen. Dit zal op de middellange termijn nieuwe instituties vereisen. Op de 
korte termijn kunnen bestaande instituties, zoals de Europese Investeringsbank en de Europese 
Financiële Stabiliteit Faciliteit gebruikt worden om Europa wijde investeringsprojecten te financieren. 
Rentevoeten voor kredietwaardige leners zijn zelfs lager dan voor de crisis, weergevend dat er geen 
algemene crisis in de publieke financiën is. EU obligaties gegarandeerd door alle Europese overheden 
zouden een signaal afgeven te streven naar een collectieve oplossing gebaseerd op solidariteit. 
Grootschalige investeringsprojecten zouden ook gebaseerd moeten worden op een gecoördineerd 
gebruik van nationale budgetten en geleid worden door overschotlanden. Transfers zijn economisch 
noodzakelijk voor het overleven van de monetaire unie, and sociaal noodzakelijk sociale cohesie te 
verzekeren. De EU zou een percentage van de schulden van elke lidstaat moeten overnemen en 
garanderen. De gemaakte overheidsschulden die gestoken zijn in het redden van de financiële sector 
zouden teruggewonnen moeten worden van de private sector door een vermogensbelasting. 

Volledige werkgelegenheid en goed werk – De grote kloof tussen het aantal vacatures en het aantal 
werklozen geeft aan dat de werkgelegenheidspolitiek zich moet concentreren op het scheppen van 
banen. Dit zouden wat de ILO “goede banen” noemt moeten zijn en zijn zouden ecologische 
duurzaamheid en gelijkheid tussen de sexen moeten bevorderen. Overheidsinvesteringen zouden 
banen moeten scheppen vooral voor jonge mensen, de langdurig werklozen en andere kwetsbare 
groepen. Een sleutelelement in de werkgelegenheidspolitiek is arbeidstijdverkorting, en als eerste stap 
zou de maximale werktijd in Europa van 48 uur per week teruggebracht moeten worden naar een 40 
urige werkweek. De recente initiatieven om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen zouden ook 
moeten worden omgekeerd. 

Belasting- en anti armoedeprogramma – Belastingtarieven zouden in Europa geharmoniseerd moeten 
worden om evenwichtigheden tegen te gaan. In het bijzonder, zou een minimum tarief voor inkomsten 
en vennootschapsbelasting geïntroduceerd moeten worden om de huidige neerwaartse spiraal te 
stoppen. Grotere eerlijkheid zou geïntroduceerd moeten worden door belastingtarieven meer 
progressief te maken, en door het nemen van eerste stappen om de belastingontduikingindustrie te 
elimineren. Het marginale belastingtarief voor hogere inkomens zou verhoogd moeten worden en 



belastingen die uitgaan van een gelijk tarief voor alle inkomens zouden afgeschaft moeten worden. De 
toptarieven van inkomens- en vennootschapsbelasting zouden elkaar moeten naderen en 
vermogensbelastingen zouden in de EU moeten worden geharmoniseerd. Belastinghavens moeten 
worden gesloten en het profiteren van belastingverschillen tussen landen door ondernemingen zou 
moeten worden voorkomen. Een effectief anti-armoede programma dat voor specifieke groepen 
(kinderen, vrouwen, ouderen en werklozen) ontwikkeld is zou geïmplementeerd moeten worden. En 
stappen moeten worden genomen om werkende armoede tegen te gaan. Landen met de laagste 
kinderarmoede hebben de hoogste belastingen. 

Duurzame ontwikkeling – Een gezamenlijke aanpak is dringend vereist door de EU en haar lidstaten 
om de ecologische voetafdruk van de EU te verminderen. Dit zou ook kunnen helpen om het gebrek 
aan vooruitgang in wereldwijde onderhandelingen te deblokkeren. Actie is vereist om   
energieconsumptie, materiaalstromen, onnodig transport, en de negatieve internationale impact van de 
EU op ontwikkelingslanden te verminderen. Dit behoort gepaard te gaan met een breed patroon aan 
consultatie en uitgebreide politieke participatie om er voor te zorgen dat dit resulteert in een 
betekenisvolle verandering in consumptiepatronen en leefstijlen. De Europese investeringsbank en de 
Europese Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling erbij moeten worden betrokken om in de kosten 
van de noodzakelijke investeringen te voorzien. Marktinstrumenten hebben getoond onbetrouwbare en 
verspillende middelen te zijn om ecologische verandering te bewerk stellen.  In plaats daarvan is er de 
noodzaak van een sterke publieke component in het investeren in de infrastructuur, publieke diensten, 
en werkgelegenheid dat lokale en regionale duurzaamheid ondersteunt. Het kernstuk van het beleid 
zou een Europees Plan voor Duurzame Ontwikkeling moeten zijn, dat ernaar streeft om economische, 
sociale, en ecologische duurzaamheid in alle beleidsterreinen van de EU en haar lidstaten te 
integreren. Dit behoort op een Europees niveau gefinancierd te worden maar buiten de bestaande 
beperkingen op EU uitgaven, en een competente publieke dienst dient opgericht te worden om haar 
werk te implementeren. 
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