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Een verschuivend paradigma

• Een monetaire unie veronderstelt

– Traditioneel: flexibele arbeidsmarkten en 
gedecentraliseerd overleg

– Nieuw: arbeidsmarktinstellingen die bijdragen tot 
stabiliteit

• Opwaartse convergentie veronderstelt

– Traditioneel: marktintegratie en cohesiebeleid
– Nieuw: ontwikkeling menselijk kapitaal door sociaal 

investeringsbeleid
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EMU: gemeenschappelijke standaarden voor veerkrachtige
welvaartsstaten 

• Een cluster van principes die bijdragen tot stabiliteit bij 
economische schokken

– Adequate werkloosheidsuitkeringen
– Adequate dekking door werkloosheidsuitkeringen
– Geen proliferatie van arbeidsstatuten waarbij mensen niet of 

onvolledig verzekerd zijn
– Adequaat activeringsbeleid

• Een cluster van principes die bijdragen tot stabiliteit in de 
loonontwikkeling

– Collectief overleg over lonen en arbeidsvoorwaarden
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EU28: Sociaal investeringsbeleid; vrij verkeer en sociale cohesie

• Sociaal investeringsbeleid

• Minimumlonen



Risico’s: implementatie is cruciaal voor geloofwaardigheid EU

• Prioriteiten kiezen

• Alle EU instrumenten inzetten:

– Wetgeving

– Beleidscoördinatie en benchmarking

– Europese semester

– Fondsen

• Voltooiing muntunie: muntunie = ‘verzekeringsunie’



Draagvlak voor een ‘verzekeringsunie’
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Steun voor specifieke formules van risicodeling, België

% mensen die een formule steunen, 'neutralen' uitgesloten

% mensen die een formule steunen, iedereen inbegrepen
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