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STELLINGEN
behorend bij het proefschrift van E.J.A. Franssen, Lfja/ Aspfcfs 0/ f/if European
SOCUJ/ Dia/ogue, Maastricht 30 Oktober 2002
1.

Het feit dat Europese werkgevers- en werknemersorganisaties met eikaar
overeenkomsten op communautair niveau kunnen sluiten is niet op Artikel
139 lid 1 EG-Verdrag gebaseerd.

2.

Zonder sterke en onafhankelijke Europese vakbonden blijft de kans op het
sluiten van Europese cao's die met name primaire arbeidsvoorwaarden
bevatten, klein.

3.

De uitsluiring van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal
Comite van de procedure beschreven in Artikel 139 lid 2 EG-Verdrag
bevestigt nog eens het democratisch deficit in de EU.

4.

Een Europese Verorderung met betrekking tot Europese cao's is wenselijk
om onvoorwaardelijke duidelijkheid te krijgen omtrent de juridische gevolgen van een dergelijke cao voor alle daarbij betrokken actoren.

5.

De recente discussie in Nederland waarin geopperd wordt dat het vaststellen van collectieve arbeidsvoorwaarden beter lussen werkgever en OR
kan plaatsvinden, toont aan dat vakbonden zowel op nationaal als internationaal niveau meer dan ooit hun nut moeten bewijzen t.a.v. potentit'le
leden. Dit als gevolg van het feit dat erkenning op nationaal niveau een
voorwaarde is om de representativiteits-toets van de Europese Commissie
te kunnen doorstaan voor de erkenning van Europese cao's.

6.

Dankzij de brede visie van het Europese Hof van Justitie en het Gerecht
van Eerste Aanleg op het begrip "rechtstreeks en individueel geraakt" in
Artikel 230 EG-Verdrag, is er goede hoop dat de Europese sociale partners
besluiten van de Raad in het kader van Artikel 139(2) EG-Verdrag kunnen
aanvechten.

7.

Communautaire wetgeving op de gebieden genoemd in Artikel 137 lid 6
EG-Verdrag is mogelijk als deze wetgeving wordt aangenomen volgens de
procedure van Artikel 139 lid 2 EG-Verdrag.

8.

Advocaten kunnen als geen ander uitleggen dat principes duur zijn in het
onderhoud.

9.

Vissen is een mooi excuus voor dagdromen längs de waterkant.

