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1. Taking stock: the Europe 2020 strategy over 2010-14
For you, what does the Europe 2020 strategy mean? What are the main elements that you
associate with the strategy?

De Europa2020-strategie is een geïntegreerde strategie die een slimme, duurzame en inclusieve
groei nastreeft. Het is belangrijk om het geïntegreerde karakter van de strategie te behouden
waarbij alle drie de luiken een evenwaardige plaats innemen. De realiteit is echter anders. We
merken immers in de realiteit dat vooral de economische groei als unieke prioriteit naar voren wordt
geschoven. Vanuit het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 willen we
echter het inclusieve karakter van de strategie te benadrukken. Alle elementen van de strategie
beïnvloeden elkaar. Het is belangrijk om deze onderlinge verwevenheid meer zichtbaar naar voren
te schuiven.

Overall, do you think that the Europe 2020 strategy has made a difference? Please explain.

NEEN. We onderschrijven de ambitieuze doelstellingen van de Europa 2020 strategie. Als we naar
de tussentijdse realisaties kijken, zien we echter dat de enige doelstelling die gerealiseerd werd
(CO2 uitstoot) zijn oorzaak juist vindt in de crisis en de verminderde economische activiteiten. Als
we meer specifiek kijken naar het armoedetarget, zien we dat in de realiteit het aantal mensen dat
in armoede leeft toegenomen is, in plaats van de nagestreefde vermindering. Voor België kunnen we
een toename van 162.000 meer mensen met een risico op armoede of sociale uitsluiting vaststellen
tussen 2008 en 2012. Voor heel Europa gaat het om 10 miljoen mensen meer. Wat wel enig verschil
maakt, is dat door de formulering van de targets de opvolging en monitoring van de evolutie
mogelijk wordt en dat de zichtbaarheid van de niet-vooruitgang (achteruitgang) tegenover de
nagestreefde doelstellingen zichtbaar wordt.

Has the knowledge of what other EU countries are doing in Europe 2020 areas impacted on
the approach followed in your country? Please give examples.

We merken dat in het nationale politieke discours veelvuldig verwezen wordt naar geïsoleerde
elementen uit het sociale beleid van andere landen om beleidsbeslissingen te onderbouwen. Echter,
een eenvoudige transponatie van de geïsoleerde maatregelen houdt geen rekening met de
complexiteit en onderlinge verwevenheden in het Belgische sociale systeem en kan perverse
effecten genereren. Enkele voorbeelden zijn de discussie over de eindigheid van de
werkloosheidsverzekering en de afschaffing van de indexering die verantwoord worden met het
argument dat België het enige land is dat deze systemen nog heeft. Positief gewaardeerd kan
worden de nadruk op sociale innovatie die aan de basis ligt voor ondermeer het pilootexperiment
“Housing First” in België.

Has there been sufficient involvement of stakeholders in the Europe 2020 strategy? Are
you involved in the Europe 2020 strategy? Would you like to be more involved? If yes, how?



De betrokkenheid van de belanghebbenden bij de EU 2020 strategie in België is minimaal en heeft
een eerder symbolisch karakter. Wat betreft strijd tegen de armoede bestaat er in België het kanaal
van het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020. De invloed hiervan op de
opmaak van het Nationaal Hervormingsprogramma en de beleidsprocessen die aan de grondslag van
de beslissingen liggen is minimaal. Zo is er zo goed als geen terugkoppeling over de aanbevelingen
die het Belgisch Platform richt naar de beleidsverantwoordelijken. De inspraak is eveneens beperkt
tot het luik “Armoedebestrijding” terwijl EU2020 een geïntegreerde strategie is. Er is geen
betrokkenheid op de andere elementen van de strategie. Op Europees niveau kan er een uitholling
van de participatiemogelijkheden vastgesteld worden. De jaarlijkse conventie van het Europees
Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting evolueerde naar een eenrichtingscommunicatie van
de Europese Commissie naar de lidstaten en de andere stakeholders zoals de NGO’s. Gezien de
laattijdigheid van het verspreiden van de agenda is er geen voorbereiding op Nationaal niveau
mogelijk. Op de Conventie is er geen ruimte voor discussie en kritische geluiden zijn niet terug te
vinden in de minimale rapportering. Participatie en betrokkenheid van alle belanghebbende kan dan
ook eerder als symbolisch bestempeld worden.

Do the current targets for 2020 respond to the strategy's objectives of fostering growth
and jobs? [Targets: to have at least 75% of people aged 20-64 in employment; to invest 3%
of GDP in research and development; to cut greenhouse gas emissions by at least 20%,
increase the share of renewables to 20% and improve energy efficiency by 20%; to reduce
school drop-out rates to below 10% and increase the share of young people with a third-
level degree or diploma to at least 40%; to ensure at least 20 million fewer people are at
risk of poverty or social exclusion].

Voorafgaandelijke opmerking Het doel van de EU-2020 strategie is niet “meer groei en banen” maar
wel een slimme, duurzame en inclusieve groei. Het is belangrijk om de misvatting dat meer groei
leidt tot meer banen en dat meer banen leidt tot minder armoede tegen te gaan. Deze misvatting lag
aan de grondslag van de heroriëntatie van de Lissabon-strategie in 2005. Er bestaat uitvoerige
wetenschappelijke documentatie die deze misvatting tegenspreekt. Zie ondermeer CSB Working
Paper

Among current targets, do you consider that some are more important than others? Please
explain.

Voor het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 is de doelstelling m.b.t. de
reductie van de armoede en sociale uitsluiting uiteraard heel belangrijk, maar zijn er duidelijke
linken met de andere doelstellingen. Armoede en sociale uitsluiting moet worden gezien als het
resultaat van tekortkomingen in de sociale en economische structuren en processen in onze
samenleving. Het is een belangrijke resultaatsindicator die wijst op de noodzaak aan een
fundamentele hervorming van de wijze waarop onze samenleving is georganiseerd waarbij niet meer
het primaat op de economie wordt gelegd maar waar ongelijkheid wordt bestreden en eenieder de
kans krijgt om volwaardig te participeren aan de samenleving. De andere doelstellingen,
inzonderheid de tewerkstellingsgraad en de voortijdige schoolverlaters en jongeren in het bezit van
een diploma hoger onderwijs, kunnen dan ook gezien worden als noodzakelijke voorwaarden om
armoede te verminderen en uit te roeien.

Do you find it useful that EU-level targets are broken down into national targets? If so,
what is, in your view, the best way to set national targets? So far, have the national targets
been set appropriately/too ambitiously/not ambitiously enough?

Ja. Het is belangrijk dat de engagementen dat de Europese lidstaten aangingen op Europees niveau
vertaald worden in nationale engagementen. Inzonder in de strijd tegen de armoede en de sociale



uitsluiting zien we dat niet alle lidstaten dit engagement vertaalden naar het nationale niveau.
Sommige lidstaten formuleerden zelfs geen nationale doelstelling in de strijd tegen de armoede en
diegenen die op nationaal niveau werden geformuleerd overschrijden niet de Europese ambities. De
optelsom van de nationale targets is zelfs ruimschoots lager dan de Europese doelstelling. Dus de
doelstellingen zijn niet ambitieus genoeg. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_en.pdf In de
realisatie van de sociale grondrechten voor iedereen is het belangrijk om het progressieve en
programmatorische karakter er van te benadrukken. Aan alle lidstaten zou de verplichting moeten
opgelegd worden om de Europese doelstellingen met een voldoende hoog ambitieniveau te vertalen
naar het nationale niveau. Subsidiariteit mag hier niet aangeroepen worden als excuus om geen
ambities te hebben en geen bijkomende inspanningen te leveren om armoede en sociale uitsluiting
uit onze samenleving te bannen. Men kan ook fundamentele opmerkingen formuleren bij het
voorzien van cijfermatige doelstellingen. Zo kunnen deze als effect hebben dat men in beleid zich
gaat focussen op groepen die ‘makkelijker’ uit armoede kunnen gehaald worden, en men andere
groepen verder uitsluit. Bovendien zijn doelstellingen waarbij enkel een partiële groep van mensen
in armoede en uitsluiting beoogd wordt niet in overeenstemming met een rechtenbenadering.

What has been the added value of the seven action programmes for growth? Do you have
concrete examples of the impact of such programmes? ["Flagship initiatives": "Digital
agenda for Europe", "Innovation Union", "Youth on the move", "Resource efficient Europe",
"An industrial policy for the globalisation era", "Agenda for new skills and jobs", "European
platform against poverty"]?

Voorafgaand dient opgemerkt te worden dat de Europa 2020-strategie inclusieve, duurzame en
slimme groei nastreeft. Enkel spreken over “groei” kan de misvatting doen ontstaan dat het hier
louter om economische groei gaat. Voor het Europees Platform tegen Armoede is het onduidelijk op
welke manier dit bijdroeg tot de inclusieve, duurzame en slimme groei. Evenwel, de ontwikkeling
van het Sociale Investeringspakket, als actie binnen het Europees Platform biedt een ruim kader en
aanmoediging voor de lidstaten om te investeren in het welzijn van de Europese burger, met een
grote nadruk op het preventieve aspect. Echter we zien in de realiteit dat het Europese
bezuinigingsbeleid een pervers effect heeft waarbij de besparingsmaatregelen een negatieve impact
hebben op het materiële, fysieke en psycho-sociale welzijn van de Europese burger én het Euro-
scepticisme voeden.

2. Adapting the Europe 2020 strategy: the growth strategy
for a post-crisis Europe
Does the EU need a comprehensive and overarching medium-term strategy for growth and
jobs for the coming years?

Ja, als het hier gaat om een strategie die slimme, duurzame en inclusieve groei nastreeft waarbij er
ook aandacht is voor de kwaliteit en duurzaamheid van banen die gecreëerd worden en het terug
dringen van de groeiende sociale ongelijkheid. Er is nood aan een sociale strategie, ook in de strijd
tegen het groeiende euro-scepticisme, waarbij inspanningen worden geleverd om minimale sociale
standaarden in alle lidstaten te implementeren. Hierdoor kan ook sociale dumping en sociaal
toerisme voorkomen worden.

What are the most important and relevant areas to be addressed in order to achieve smart,
sustainable and inclusive growth?

De strijd tegen de groeiende ongelijkheid. Of om het met de woorden van de Nobelprijswinnaar
Joseph Stiglitz te zeggen : “ Poverty harms the economy. The only true and sustainable prosperity is



shared prosperity.”

What new challenges should be taken into account in the future?

Armoede is een complex en multi-dimensioneel fenomeen met vele gezichten. Het is moeilijk om
nieuwe uitdagingen naar voren te schuiven als de oude, reeds bestaande uitdagingen nog geen
oplossing hebben gekregen. De sociale dumping die onze arbeidsmarkt ondermijnt en die het
draagvlak voor de Europese principes zoals de vrijheid van verkeer ondermijnt. Terugdringen van de
groeiende ongelijkheid. Er moet gewerkt worden aan minimale sociale standaarden voor elke
lidstaat.

How could the strategy best be linked to other EU policies?

Een mogelijkheid is het invoeren van een verplichte “social impact assessment” voor alle Europese
regelgeving en ook voor de landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europese semester.
Er moet nagegaan worden wat de invloed van het Europese beleid, in alle beleidsterreinen, is op de
realisatie van de targets.

What would improve stakeholder involvement in a post-crisis growth strategy for Europe?
What could be done to increase awareness, support and better implementation of this
strategy in your country?

Nogmaals als voorafgaandelijk opmerking. De Europa 2020-strategie streeft inclusieve, duurzame en
slimme groei na. Enkel spreken over “groei” kan de misvatting doen ontstaan dat het hier louter om
economische groei gaat. Om een draagvlak te creëren voor de EU2020-strategie is het belangrijk dat
de paradox tussen het fiscale bezuinigingsbeleid dat mensen direct treft in hun levenskwaliteit door
een combinatie van verhoogde belastingen, verminderde publieke dienstverlening en een afbouw
van de sociale bescherming en de ambities van de EU2020-strategie opgeheven wordt. Dit voedt het
anti-Europese sentiment. Europa moet terug de ambitie hebben om de levenskwaliteit van haar
burgers te verhogen door te investeren in plaats van te besparen.

What type of instruments do you think would you be more appropriate to use to achieve
smart, sustainable and inclusive growth?

- de ontwikkeling en invoering van sociale standaarden - harmoniseren van de fiscaliteit tussen de
lidstaten en strijden tegen de belastingsparadijzen. - ontwikkeling van geharmoniseerde actoren om
de kwaliteit van werk op te volgen - een minimumsalaris in alle lidstaten verplichten

What would best be done at EU level to ensure that the strategy delivers results? What
would best be done at Member State level?

- Er moet geïnvesteerd worden in het sociale beleid, zowel op EU-niveau als op niveau van de
lidstaten. Het SIP met zijn verschillende componenten biedt hiervoor een referentiekader om op
nationaal niveau de lidstaten aan te sporen om te investeren. - De Europese Commissie zou sancties
moeten kunnen treffen tegen lidstaten die niet de vooropgestelde doelstellingen realiseren. - De
nationale lidstaten moeten verplicht de targets naar het nationale niveau vertalen.

How can the strategy encourage Member States to put a stronger policy focus on growth?

Door het invoeren van sancties als lidstaten de targets niet vertalen naar nationaal niveau en de
beoogde doelstellingen niet realiseren.

Are targets useful? Please explain.



Doelstellingen zijn nuttig omdat zij een opvolging en evaluatie van de inspanningen mogelijk maken.
Daarnaast verhoogt de zichtbaarheid van het nagestreefde doel.

Would you recommend adding or removing certain targets, or the targets in general?
Please explain.

Neen. Maar het is evenwel belangrijk dat de targets aangevuld worden met subtargets voor
specifieke prioritaire doelgroepen zoals bijvoorbeeld kinderen die in armoede leven. De doelstelling
inzake de strijd tegen de armoede en sociale uitsluiting is evenwel niet ambitieus genoeg. Eveneens
moet er over gewaakt worden dat de target niet bereikt wordt door zich te concentreren op
gemakkelijke doelgroepen of simplistische maatregelen. Zo verbergt de verhoogde activiteitsgraad
de achterliggende realiteit dat het aantal huishoudens waar niemand werkt stabiel bleef, maar dat
er verhoogd aantal gezinnen waar beide partners werken.

What are the most fruitful areas for joint EU-Member State action? What would be the
added value?

Do you have any other comment or suggestion on the Europe 2020 strategy that you would
like to share?

Er moet een grotere transparantie komen over de manier waarop de landenspecifieke aanbevelingen
tot stand komen en op welke gegevens en vaststellingen ze gebaseerd zijn.


