
Rol van de sociale gesprekspartners en van het georganiseerde maatschappelijk middenveld in 

de vaststelling, tenuitvoerlegging en opvolging van de Europese Europa 2020-strategie : naar 

een grotere eigen inbreng  

 

Op vrijdag 17 september 2010 vond in het Egmontpaleis in Brussel, met de steun van het Belgische 

voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, een conferentie plaats die werd georganiseerd 

door de Nationale Arbeidsraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en het Europees Economisch 

en Sociaal Comité en die handelde over de rol van de sociale gesprekspartners en van het 

georganiseerde maatschappelijk middenveld in de vaststelling, tenuitvoerlegging en opvolging van de 

Europese Europa 2020-strategie.  

 

Deze conferentie werd voorgezeten door achtereenvolgens de heer SEPI, voorzitter van het Europees 

Economisch en Sociaal Comité, de heer TOLLET, voorzitter van de Centrale Raad voor het 

Bedrijfsleven, de heer NILSSON, voorzitter van de Waarnemingspost voor de Lissabonstrategie en de 

heer WINDEY, voorzitter van de Nationale Arbeidsraad.   

  

Daags voor deze conferentie vond ook de jaarlijkse ontmoeting tussen de voorzitters en secretarissen-

generaal van de economische en sociale raden van de lidstaten van de EU en van het Europees 

Economisch en Sociaal Comité plaats, die aan hetzelfde onderwerp was gewijd. Deze jaarlijkse 

bijeenkomst resulteerde in de goedkeuring van een gemeenschappelijke verklaring van de voorzitters 

en secretarissen-generaal over de rol van de sociale gesprekspartners en van het georganiseerde 

maatschappelijk middenveld in het kader van de Europa 2020-strategie.  

 

De conferentie was de gelegenheid om de belangrijkste veranderingen in de governance te overlopen 

waarmee de invoering van het nieuwe “Europese semester” vanaf 2011 gepaard zal gaan; het 

zogenoemde Europese semester zal het kader vormen waarin Europa 2020, de nieuwe Europese groei- 

en werkgelegenheidsstrategie, ten uitvoer wordt gelegd. In hun toespraken hebben met name de heer 

Vanackere, Belgisch vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, de heer Sefcovic, 

ondervoorzitter van de Europese Commissie en mevr. Milquet, Belgisch vice-eersteminister en minister 

van Werk, deze veranderingen in het bestuur voorgesteld en toegelicht. 

    

De conferentie bood tevens de kans om op één evenement de Europese en nationale sleutelactoren 

samen te brengen die betrokken zijn bij de economische en sociale inzet van de nieuwe EU-strategie, te 

weten: de sociaal-economische raden van de lidstaten, de sociale gesprekspartners, de leden van het 

EESC, de bevoegde Belgische ministers, de Europese Commissie en de vertegenwoordigers van het 

georganiseerde maatschappelijk middenveld en van de academische wereld.  

 

De te beperkte eigen inbreng en de gebrekkige tenuitvoerlegging op nationaal niveau worden erkend 

als enkele van de belangrijkste minpunten van de vorige strategie van Lissabon. Tijdens de conferentie 

werd eraan herinnerd dat, als men wil dat de Europa 2020-strategie met succes wordt bekroond, de 

sociale partners en de andere representatieve organisaties van het maatschappelijk middenveld op alle 

niveaus een wezenlijke rol te spelen hebben in de vaststelling, tenuitvoerlegging en opvolging ervan.  
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Nu het toekomstige bestuur van de Europa 2020-strategie brandend actueel is en de komende weken 

een van de belangrijkste werkterreinen van het Belgische voorzitterschap vormt,  was de conferentie de 

gelegenheid om eraan te herinneren dat in de toekomst op alle niveaus bij de wijze van besturen 

beter rekening moet worden gehouden met de rol van de sociale partners en van de andere 

representatieve organisaties van het maatschappelijk middenveld  Er zal immers een beroep 

moeten worden gedaan op eenieders inzet om de doelstellingen te bereiken die de Europese 

Unie tegen 2020 heeft vooropgesteld.  

 

Er werden enkele pistes aangereikt die een sterkere participatie kunnen bevorderen en de mogelijkheid 

bieden om in de Europa 2020-strategie evengoed een sociale governance als een economische 

governance te ontwikkelen :  

 

- Op Europees niveau zouden de bestaande instrumenten, waaronder de macro-economische 

dialoog of de tripartiete sociale top, beter kunnen worden benut en gevaloriseerd dan nu het 

geval is. Aan de tripartiete sociale top van maart zou meer zichtbaarheid kunnen worden 

verleend. Ook zou kunnen worden gedacht aan buitengewone sociale toppen om bepaalde 

belangrijke teksten te onderzoeken. Voorts zou het ook goed zijn te zorgen voor meer 

transparantie in de werkzaamheden van de comités (Comité voor de Werkgelegenheid, Comité 

voor de Sociale Bescherming, Comité voor de Economische Politiek), door de sociale partners 

hierbij door middel van regelmatige ontmoetingen te betrekken.    

 

- Op nationaal niveau zou in april een echt debat met de sociale partners en met de andere 

representatieve organisaties van het maatschappelijk middenveld moeten plaatsvinden, 

alvorens het nationaal hervormingsprogramma en het stabiliteits- en convergentieprogramma 

worden goedgekeurd ; daarbij moeten uiteraard de eigen raadplegingsprocedures van elke 

lidstaat strikt in acht worden genomen.   

 

Tijdens de conferentie werd tevens de klemtoon gelegd op de belangrijke rol die is weggelegd voor 

de nationale sociaal-economische raden en voor het Europees Economisch en Sociaal Comité 

om zich een eigen inbreng in de Europa 2020-strategie toe te eigenen. Sommige voorstellen in de 

gemeenschappelijke verklaring van de voorzitters en secretarissen-generaal die gericht waren op meer 

eigen inbreng in de Europa 2020-strategie konden op erg veel aandacht van de deelnemers rekenen. 

Mevrouw Miquet heeft zich in haar toespraak overigens bereid verklaard de mogelijkheid te overwegen 

om bepalingen over de rol van de sociale gesprekspartners op te nemen in de besluiten over de 

governance die op 21 oktober a.s. zullen worden voorgesteld aan de Raad van ministers van Werk en 

van Sociale Zaken (EPSCO). 

  

Ten slotte werd tijdens de conferentie ook gewezen op de belangrijke veranderingen die zijn opgetreden 

in de verdragen ingevolge het Verdrag van Lissabon, wat de deelname van het georganiseerde 

maatschappelijk middenveld aan de uitstippeling van de Europese beleidsterreinen betreft. Tot besluit 

van de conferentie werd beklemtoond dat het de verantwoordelijkheid van alle belanghebbende partijen 

is deze bepalingen van de verdragen concreet in te vullen.  
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