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Beste mensen,
De inzet van het nieuwe kabinet voor
Europa is duidelijk: "Europa is
essentieel voor onze welvaart, vrijheid
en veiligheid. Blijvende betrokkenheid
bij het Europese proces is daarom in
het directe belang van Nederlandse
burgers en bedrijven." Tegelijkertijd
onderkent het regeerakkoord dat het in
Europa op compromissen aankomt.
Als CDA delegatie in Brussel hebben
we wel meteen gereageerd op de
Nederlandse beleidsvoornemens die
soms zeer begrijpelijk zijn en onze
volle steun verdienen, maar ten dele
ook niet reëel zijn als het gaat om het
wijzigen van verdragen. We moeten
ons realiseren dat Nederland de EU,
d.w.z.
onze
belangrijkste
handelspartners, hard nodig heeft en
dat we jaarlijks 20 tot 30 miljard euro
verdienen aan de interne markt. Maar
Den Haag moet ook bedenken dat er
vele zaken zijn waarop een Europees
antwoord beter is dan een Haagse
reactie.
Mooi voorbeeld, mijn PVV collega's
stemden onlangs tegen de Basel II
voorstellen
waarin
financiële
instellingen gehouden worden aan
strenge eisen. Het is toch een utopie te
veronderstellen dat NL in staat is om
internationaal opererende instellingen
echt onder de duim te houden.
Natuurlijk heersen er vragen bij
collega's over het regeer- en
gedoogakkoord, maar ik kan perfect
uitleggen wat het verschil is tussen
regeringsbeleid en meningen die één
partij in de Tweede Kamer verkondigt.
Ook op dat punt neemt de CDA
delegatie in het Europees Parlement
haar verantwoordelijkheid.
Hartelijke groet

Ria Oomen-Ruijten

Zwangerschapsverlof
Deze week hebben we gestemd over
herziene maatregelen voor het
zwangerschapsverlof in Europa. In het
debat speelden drie controversiële
thema's: de duur van het verlof, de
mate
van
betaling
en
het
vaderschapsverlof. Ook regelingen
voor adoptie en verlof voor ouders van
gehandicapte
kinderen
werden
aangepakt. Het rapport dat met een
krappe meerderheid is aangenomen
stelt voor om het zwangerschapsverlof
uit te breiden tot 20 weken, een
complete doorbetaling van het salaris
tijdens het zwangerschapsverlof en
voorziet in twee weken doorbetaald
vaderschapsverlof.
Ik heb altijd vastgehouden aan het
principe dat de lengte van het verlof
enkel een positief effect heeft wanneer
het salaris wordt doorbetaald. In
Nederland betalen we nu 16 weken
100%, in landen als het VK en Ierland
is dat niet het geval. De gewenste
regeling moet dan ook voorzien in een
adequate betaling. Een uitbreiding
naar 20 weken is te veel van het
goede. Dit zal Nederland een half
miljard euro kosten, voor het Verenigd
Koninkrijk 2,6 miljard pond en voor
Duitsland 1,7 miljard euro. Waar we
voor zoveel vrouwen een betere
regeling en betaling hadden kunnen
regelen, is dit door het overdreven
resultaat nu verworden tot een utopie
omdat de lidstaten dit nooit zullen
accepteren. Ook de uitbreiding van het
vaderschapsverlof is aangenomen.

Voor Nederland van 2 dagen naar 2
weken volledig betaald, hetgeen
feitelijk niet in deze wetgeving past
omdat deze gaat over veiligheid en
gezondheid van zwangere en bevallen
werkneemsters op de werkplek. Het
was passender geweest om dit te
regelen in het kader van een afspraak
tussen de Europese sociale partners
zoals dat ook vorig jaar over
ouderschapsverlof is gebeurd. Het is
een van de taken van Europa om te
zorgen
voor
bescherming
en
gelijkheid van werknemers.
Het beschermen van de zwangere
werkneemster is van groot belang
omdat blijkt dat deze vaak problemen
krijgen met hun carrière of bloot
worden gesteld aan ontoelaatbare
arbeidsomstandigheden. Het is van
belang dat we in heel Europa dezelfde
waarden hanteren als het gaat om
gelijke behandeling van vrouwen. Dit
verslag kan een stap dichter bij het
Europa van sociale waarden zijn. Al
sinds het vorige mandaat zoeken we
naar een compromis. Onze fracties
waren gespleten omdat iedereen langs
nationale lijn denkt. Vanwege de vele
verschillende sociale systemen moeten
we hier zeker rekening mee houden,
maar het is onze taak als
Europarlementariërs om Europese
normen te formuleren. Ik heb daarom
ook steeds gepleit voor volledige
betaling van het zwangerschapsverlof.
Hierdoor vormt het verlof geen gevaar
voor de participatie van de vrouw op
de arbeidsmarkt. Ik ben in zoverre
tevreden met het behaalde resultaat dat
er geen uitzondering voor Lidstaten
bestaat, maar denk dat het rapport dat
we nu afleveren geen compromis kan
vinden binnen de Raad.

Nederland steun uit EGF
Deze week hebben gestemd voor steun
uit het Europees fonds voor
aanpassing aan de globalisering (EGF)
aan
NXP
Semiconductors
in

Eindhoven en Nijmegen. Hierdoor zal
het bedrijf ruim 1.8 miljoen euro ter
ondersteuning
van
de
werkgelegenheid ontvangen. Het EGF
is opgericht om extra steun te geven
aan werknemers die de gevolgen van
grote structurele veranderingen in de
wereldhandelspatronen ondervinden.
De
aanvraag
voor
de
beschikbaarstelling van een totaal
bedrag van 1 809 434 euro uit het
EFG voor Nederland is de dertiende
die in het kader van de begroting 2010
wordt behandeld. Het betreft 512
gedwongen ontslagen bij NXP
Semiconductors Netherlands BV,
binnen de referentieperiode van vier
maanden van 1 oktober 2009 tot 31
januari 2010. Toen duidelijk werd dat
de economische crisis Europa hard
zou raken hebben we besloten dat
tegen bepaalde voorwaarden bedrijven
uit het EGF kunnen worden gesteund.
Het gaat om bedrijven die dreigen
failliet te gaan of waar veel ontslagen
dreigen te vallen. Er is vanuit NL nog
niet veel gebruik gemaakt van het
fonds, maar nu begint men de
mogelijkheden
te
ontdekken.
Momenteel loopt eveneens een
aanvraag van de grafische branche van
Nederland. Het gaat om 10.5 miljoen
Euro en moet 3000 mensen die
dreigen ontslagen te worden nieuwe
kansen bieden. Tijdens de plenaire van
November wordt hierover gestemd.

Strengere sancties
We hebben binnen de EU afspraken
gemaakt over de naleving van de
regels in het Groei en Stabiliteitspact.
Wanneer een lidstaat hier niet aan
voldoet volgen er sancties. We hebben
allemaal met Griekenland kunnen zien
wat er gebeurt als bijvoorbeeld de
overheidsschuld te hoog oploopt.
Afgelopen maandag hebben de EUministers van Financiën in Luxemburg
dan ook vergaderd om strengere
sancties af te dwingen bij overtreding
van de regels. Eurolanden die de
begrotingsregels aan hun laars lappen
zullen vrijwel automatisch beboet
worden, zo was de conclusie. Nu heeft
Duitsland onder druk van Frankrijk de
eis voor automatische sancties bij
overtreding van de begrotingsregels

laten varen. In plaats daarvan krijgt
Berlijn steun uit Parijs voor
aanpassingen in de EU-verdragen en
politieke sancties, zo hadden Merkel
en Sarkozy na overleg in het Franse
Deauville besloten. Ik vind dat we
moeten vasthouden aan de harde
aanpak, maar ben bang dat een aantal
lidstaten op het laatste moment
´koudwatervrees´ hebben gekregen.
Zonde, want juist de afgelopen
maanden hebben we gezien hoe
belangrijk het is dat we ons aan de
begrotingsregels houden. Het is de
bedoeling dat de Europese Raad
komende week tot een echt akkoord
komt, spannend ook voor minister de
Jager die tot het laatst de strenge
Nederlandse positie heeft verdedigd.

Minimum inkomen
In het kader van de Internationale dag
voor de uitroeiing van armoede van de
Verenigde Naties op 17 oktober jl. en
het
Europees
jaar
voor
de
armoedebestrijding
hebben
we
afgelopen week gesproken over een
EU-breed minimuminkomen. De crisis
raakt velen: er zijn meer werklozen en
mensen met lage salarissen. Eén op de
zes Europeanen leeft onder de
armoedegrens. Werkloosheid is de
belangrijkste
veroorzaker
van
armoede.
Het creëren van banen blijft prioriteit.
Maar dat niet alleen, we moeten ook
stilstaan bij de 8% van de bevolking
die behoort tot de werkende armen.
Veel lidstaten hanteren al een
minimumloon. De hoogte hiervan
varieert sterk per lidstaat: zo is het
minimumloon in Nederland 1416 euro
en in Bulgarije 122 euro. Dit heeft ook
te maken met het feit dat prijzen in
Nederland natuurlijk veel hoger liggen
dan in Bulgarije. Toch is ook in
Bulgarije 122 euro erg weinig. Het
kan niet zo zijn dat nog steeds 17%
van de EU-bevolking onder de
armoedegrens leeft. Ik ben dus wel
voor een minimuminkomen gebaseerd
en vastgesteld aan de hand van de
sociaal economische situatie in de
lidstaten, maar het rapport wat
besproken werd deze week vond ik
niet helder en de voorstellen waren
onrealistisch. Ik heb me daarom
onthouden van stemming.

Begroting
Een belangrijk onderwerp van
afgelopen week was het huidig EUbudget. Commissaris Lewandowski
presenteerde in het Parlement de
evaluatie van het budget en de daaraan
gerelateerde ideeën voor de toekomst,
de zogenaamde mid-term review. In
deze tijden van economische crisis
moet ook de EU kritisch kijken naar
haar budget, en dat hebben we dan
ook gedaan. Zo hebben we ingestemd
met een aantal kortingen op projecten,
zoals op het gemeenschappelijk
buitenland- en veiligheidsbeleid.
Tegelijkertijd moeten we er rekening
mee houden dat Europa sinds het
Verdrag
van
Lissabon,
meer
bevoegdheden
en
taken
heeft
gekregen. Als voorbeeld de Europese
diplomatieke dienst die kosten in de
lidstaten fors bespaart, in Europa
efficiënter kan, maar wel extra geld
kost voor de Europese begroting. De
midterm evaluatie en de voorstellen
die door de Europese commissie
gedaan zijn om in weer terug te gaan
naar het verwerven van eigen
middelen voor de begroting worden
door onze delegatie o.l.v. Esther de
Lange, begrotingswoordvoerder intens
bekeken. De eigen middelen zouden,
zoals het ook vroeger was, de EU
begroting moeten financieren, dat zou
ook een einde kunnen maken aan de
scheve positie van nettobetalers zoals
Nederland. Om dat idee in Den Haag
ook te laten landen zullen we alle
zeilen moeten bijzetten.
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