Seminarie 6 november 2013

Het opvolgen van de Europese tewerkstellingsen sociale doelstellingen:
de Employment Performance Monitor en de
Social Protection Performance Monitor
VOORSTELLING
Als gevolg van de financieel-economische crisis is het Europese
economisch bestuur de afgelopen jaren drastisch uitgebreid en versterkt. Ook de monitoring ervan werd versterkt. In het verlengde
van deze ontwikkelingen werden ook instrumenten ontwikkeld die
tot doel hadden om de werkgelegenheids- en sociale uitdagingen
beter op te volgen en hoger op de Europese politieke agenda te
brengen.
De Employment Performance Monitor (EPM) en de Social Protection Performance Monitor (SPPM) werden respectievelijk door

Macro-Economic Imbalance Procedure (MIP) moeten aanvullen.

het Europees Werkgelegenheidscomité (EMCO) en het Sociaal

Deze monitoringinstrumenten kunnen een grote invloed hebben op

Beschermingscomité (SPC) ontwikkeld om sleuteluitdagingen en

de wijze waarop uitdagingen worden geformuleerd op Europees en

-ontwikkelingen aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkge-

nationaal vlak. Tevens brengen zij werkgelegenheids- en sociale

legenheid te rapporteren en om mee als basis te dienen voor het

indicatoren op een hoog politiek niveau onder de aandacht.

proces dat leidt naar de jaarlijkse landenspecifieke aanbevelingen.

In dit kader organiseren de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Soci-

In het kader van de huidige discussie over de ontwikkeling van een

aal Overleg en de FOD Sociale Zekerheid een seminarie om deze

sociale dimensie van de EMU heeft President Herman Van Rompuy

instrumenten meer bekend te maken en een discussie over hun

naar de EPM en de SPPM verwezen als mogelijke basis voor een

plaats in het Europees bestuur, de indicatoren en de methodologie

sociaal scorebord. Dit sociaal scorebord zou het scorebord van de

mogelijk te maken.

ProgrammA
9u30 - 10u45

Sessie 1: Presentatie van de monitoringinstrumenten en context
-

Voorzitter: Tom Bevers (FOD Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg)
-

Inleiding: Tewerkstellings- en sociale monitoring in
de EU-strategie
Presentatie van de Employment Performance Monitor
Presentatie van de Social Protection Performance
Monitor
Ruimer kader: Economische en Budgettaire Monitoring

10u45 - 11u05

Pauze

11u05 - 13u00

Sessie 2: Beoordeling van de Employment Performance Monitor en de Social Protection Performance Monitor
Voorzitter: Muriel Rabau (FOD Sociale Zekerheid)
-

-

Key-note: Kunnen de Employment Performance
Monitor en de Social Protection Performance Monitor de tewerkstellings- en sociale doelstellingen
meer op de voorgrond brengen in het Europees
Semester? (A. Hemerijck-Vrije Universiteit Amsterdam)
Reacties van academische en beleidsexperts : Bea
Cantillon (CSB/UA), Maria Jepsen (ETUI, ULB),
Tom Bevers (Voorzitter EMCO), Joost Verlinden
(Vertegenwoordiger EPC BE), Tom Dominique

Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg

(Voorzitter SPC), Michel Englert (SPC/Ageing Working Group EPC BE), Fabiana Pierini (Europese
Commissie-DG ECFIN)
Reacties van deelnemers

Slotbeschouwingen: Pierre-Paul Maeter (FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg), Muriel Rabau (FOD Sociale Zekerheid)
13u00 – 14u00

Lunch

Praktische informatie
Wanneer: woensdag 6 november, van 9u tot 14u.
Waar:
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Zaal Storck
Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel
Inschrijving: Deelname aan deze studiedag is gratis.
Verplichte voorafgaande inschrijving voor uiterlijk 31 oktober.
Voorafgaande inschrijving is noodzakelijk omwille van het aantal beperkte
plaatsen.
De inschrijving is enkel mogelijk via dit e-mailadres:
evenementen@werk.belgie.be
Om de registratie van de inschrijvingen vlot te laten verlopen wordt elke
deelnemer gevraagd volgende gegevens te vermelden: naam en voornaam, functie en organisatie, email.
Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, met het oog op het opstellen van de deelnemerslijst en het verzenden van alle nuttige
informatie met betrekking tot de opvolging van de studiedag.

Simultaanvertaling Nederlands en Frans wordt voorzien.

