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Beste mensen,
De Europese Unie heeft 2008 tot het
Jaar van interculturele dialoog
uitgeroepen. De Grootmoefti van
Syrië, de geestelijk leider van de
moslim gemeenschap in Syrië, sprak
in dit kader in het EP over de
gelijkwaardigheid van alle mensen en
alle religies. "Religie geeft een cultuur
zijn morele waarde, maar het zijn de
mensen die een beschaving maken",
concludeerde de Grootmoefti.
2008 wordt bovendien het jaar waarin
de Lidstaten het Hervormingsverdrag
moeten ratificeren en we daarna dus
echt aan het werk kunnen met nieuwe
regels die de Europese samenwerking
beter gestalte kunnen geven.
Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten

SLOVEENSE
VOORZITTERSCHAP
Minister-president Janez Janša
presenteerde woensdagochtend het
programma van het Sloveens
voorzitterschap van de EU. Het was
een historisch moment omdat Slovenië
pas sinds 2004 lid is van de EU en
voor het eerst een nieuw land
voorzitter wordt. Emotioneel ook
omdat de minister-president, een EVP
partijgenoot, tijdens de
communistische dictatuur nog in de
gevangenis zat en dus echt weet wat
vrijheid betekent.
Afgezien van de dagelijkse leiding
wachten er een aantal zware dossiers.
Allereerst de coördinatie van de
ratificatie van het hervormingsverdrag.
Idealiter zou dit in alle lidstaten
voltooid moeten zijn op 1 januari
2009. Een moeilijke internationale

kwestie is de status van Kosovo.
De onafhankelijkheid lijkt slechts een
kwestie van tijd en omdat men op VN
niveau niet tot overeenstemming is
gekomen, is het bang afwachten hoe
Servië en Rusland zullen reageren.
Overigens is de positie van Nederland
wat betreft de EU-onderhandelingen
mijns inziens absoluut helder. We
kunnen de problemen niet afkopen
door Servië zomaar lidmaatschap te
beloven.
Op een aantal andere gebieden
verwacht het Parlement wel het één en
ander van Slovenië. Onder andere
voor de grensoverschrijdende
gezondheidszorg wacht het Parlement
op serieuze voorstellen die nu door
enkele lidstaten worden tegen
gehouden.
GRENSARBEIDERS
Dinsdag werd er gesproken over de
jaarlijkse aanpassing van de
coördinatie verordening 1408/71.
Deze aanpassing brengt elk jaar de
wijzigingen in de wetgevingen van de
nationale lidstaten in lijn. Voor
grensarbeiders is deze wetgeving van
groot belang.
Ik heb in de voorstellen twee
wijzigingen aangebracht. Nederlandse
militairen die in Duitsland of België
gelegerd zijn vallen met hun gezinnen
niet onder de zorgverzekeringswet.
Om die reden konden de gezinnen zich
niet inschrijven in een Belgisch of

Duits ziekenfonds. Zij waren daarom
verplicht een dure particuliere polis af
te sluiten. Gelukkig is er nu een
akkoord om gezinsleden van de
actieve militairen als
verdragsgerechtigde te beschouwen en
kan men zich voortaan inschrijven bij
het ziekenfonds in het woonland.
Minister Klink heeft in een brief aan
de Kamer zijn akkoord gegeven aan de
voorgestelde wijzigingen.
Een tweede aanpassing betreft de
kinderopvangvergoeding. Tijdens de
parlementaire behandeling bleek dat
gezinnen die in Nederland wonen en
waarvan beide ouders in België of in
Duitsland werken ten onrechte de
kinderopvangvergoeding werd
geweigerd. Ook dit is nu gerepareerd
en in een brief aan de Tweede Kamer
is beloofd om volstrekte helderheid te
verschaffen over de manier waarop de
gezinsbijlagen (kinderbijslag en
kinderopvangtoeslag) gecoördineerd
zullen worden met bestaande
Belgische en Duitse uitkeringen.
In de toekomst is het recht op
kindertoeslag dus verzekerd maar ik
sluit niet uit dat grensarbeiders nu
zullen proberen om via de rechter met
terugwerkende kracht alsnog
kinderopvangvergoeding te krijgen
over de jaren dat men deze ten
onrechte niet heeft ontvangen. De
lidstaten zouden trouwens bij het
indienen en voorstellen van wetten
vooraf moeten kijken of deze Europaproof zijn, dat zou veel problemen
voorkomen.
GEZONDHEID EN VEILIGHEID
OP HET WERK
Dinsdag hebben we gesproken over
veiligheid en gezondheid op de
werkvloer, voor werknemers en
werkgevers een heel belangrijk
onderwerp dat al sinds het ontstaan

van de EU hoog op de politieke
agenda staat. Veiligheid op de
werkvloer vermindert ziekte en
arbeidsongeschiktheid en is dus een
belangrijk middel om de hoge kosten
die daarmee gemoeid zijn terug te
dringen.
Uit cijfers van het Europese
Agentschap voor Veiligheid en
Gezondheid op het Werk blijkt dat
bijna 150.000 mensen per jaar sterven
door werkgerelateerde ziekten of
ongelukken. Dit betekent dat in
Europa elke 3.5 minuut een dodelijk
werkgerelateerde ongeval plaatsvindt.
Ook in Nederlands moet er meer en
beter aandacht gegeven worden aan de
arbeidsomstandigheden. Onlangs heeft
de arbeidsinspectie overtredingen van
asbestregels geconstateerd,
brandweermensen dienen betere
veiligheid te genieten en
spoorbaanwerkers hebben nog steeds
het gevaarlijkste beroep in Nederland.
Betere en simpelere regels en met
name een beter naleven van bestaande
wetgeving zijn noodzakelijk.
De Commissie heeft als doel gesteld
het aantal ongevallen te doen afnemen
met 25 procent. Om dit te bereiken
zouden er positieve stimulansen
moeten komen. Bedrijven met een
veilige werkvloer kunnen dan rekenen
op belasting- of verzekeringsvoordeel.
Lidstaten moeten ook gewoon beter
gecontroleerd worden op het niet goed
implementeren van de al bestaande
gezondheid en veiligheidswetgeving.
VOLWASSENEDUCATIE
Afgelopen woensdag is gestemd over
het rapport Volwasseneneducatie. De
volwasseneneducatie kent twee
pijlers:sociale inclusie en
arbeidsmarktaspecten.
Het stimuleren van het levenslang
leren bevordert de kwaliteit van zowel
leven als werk in Europa.
De rapporteur promoot een "leer
cultuur" voor ouderen. Door scholing
wordt participatie van iedereen in de
samenleving verbeterd. Uit het
maatschappelijke isolement waarin
mensen verkeren kom je enkel
wanneer educatie en het gevoel van

nieuwe kansen gestimuleerd wordt. Er
wordt al 25 jaar over dit onderwerp
gesproken en er zijn voldoende
fondsen zowel op bedrijfsniveau,
nationaal en Europees via het
Europees Sociaal Fonds. Geld is niet
het probleem, maar de wil om meer te
doen ontbreekt teveel.
Europa zal in de nabije toekomst
problemen hebben bij het gezond
houden van de arbeidsmarkt.
Volwasseneneducatie is dan de
oplossing. Door constant bij te leren
raken mensen breder georiënteerd, er
ontstaan meer kansen en werknemers
zullen zich flexibeler opstellen.
Het is aan de Lidstaten om de "leer
cultuur" tot een goede uitvoering te
brengen. Wanneer werkgever en
werknemer zien dat door bijscholing
meer kansen ontstaan, zullen zij deze
ook nemen.
KAUKASUS / ZWARTE ZEE
Donderdag hebben we een aantal
prioriteiten vastgesteld voor het
nabuurschapsbeleid in de Zuidelijke
Kaukasus en de landen rond de Zwarte
Zee. Met de toetreding van Bulgarije
en Roemenië zijn deze landen nu
buurlanden van de EU. Het is van
groot belang dat de EU de jonge
democratieën en de stabiliteit in deze
regio meer gericht ondersteunt. Tussen
Armenië en Azerbeidzjan en tussen
Turkije en Armenië zijn er een aantal
conflicten die voor een constante
instabiliteit zorgen. We roepen de
verschillende partijen dan ook op tot
meer interregionaal overleg. Daarnaast
vragen we de Commissie om meer
initiatieven om de democratie in
bijvoorbeeld Armenië en Georgië te
ondersteunen. Zo zijn de verkiezingen
in Georgië twee weken geleden alles
behalve rustig verlopen.
Gezien de strategische ligging van
deze landen is ook de concrete
samenwerking op energiegebied van
groot belang. Deze landen liggen
immers op het kruispunt van
verschillende pijpleidingen uit
Centraal Azië. Tot slot moeten alle
landen rond de monding van de Donau
en de Zwarte Zee intensiever

samenwerken om de milieuvervuiling
in dit gebied aan te pakken.
BUITENLAND
Sombere debatten deze week, over het
geweld in Kenia na de vervalste
verkiezingen, over de onzekere
toekomst van Pakistan na de moord op
de net teruggekeerde Bhutto en over
verkrachting als instrument van oorlog
in Kongo. Met elk van die landen
heeft de EU een
samenwerkingsverdrag en wij geven
ook financiële steun. Onze fractie had
forse kritiek op
ontwikkelingscommissaris Louis
Michel wegens het overboeken van €
40 miljoen naar de Keniaanse
schatkist terwijl het land letterlijk in
brand stond. En de komst volgende
week van de Pakistaanse president
Musharraf in de Buitenlandcommissie
van het Parlement zullen wij
gebruiken voor het stellen van
pertinente vragen - over de moord op
Bhutto en over de daadwerkelijke
vrijheid of onvrijheid van de
verkiezingen in februari.
China is dit jaar gastheer van de
Olympische Spelen. Maar het is ook
nog steeds een land waar de groei van
de economie niet gelijk op gaat met
respect voor de mensenrechten. Eind
december bijvoorbeeld hoorden we
van de arrestatie van een moedig man
die kandidaat was voor de jaarlijkse
mensenrechten-prijs van het EP, de
Sakharov-prijs. En hij is bij lange na
niet de enige. Wij vragen dat China de
VN en andere Verdragen terzake
mensenrechten die het zelf
onderschreven heeft ook
daadwerkelijk toepast.
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