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Beste mensen,
Het is alweer bijna 5 maanden
geleden
dat
er
Tweede
Kamerverkiezingen
waren.
Verkiezingen die voor het CDA
een grote verkiezingsnederlaag
bracht. Vandaar dat er geëvalueerd
is, wat is mis gegaan in de
afgelopen jaren. Het onderzoek is
geleid door onze Limburgse
gouverneur Léon Frissen en is op
12
november
gepresenteerd.
Conclusies uit het rapport: we
waren onzichtbaar en het ontbrak
aan een eigen geluid. We moeten
dus inhoudelijk en organisatorisch
vernieuwen om nieuw krediet op te
bouwen bij onze kiezers.
De burger meer betrekken bij ons
werk en staan voor onze
kernwaarden:
rentmeesterschap,
gerechtigheid,
eigen
verantwoordelijkheid
en
solidariteit. Met mijn collega`s in
Brussel en Den Haag zal ik de
uitdaging oppakken.
Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten
EGF Grafische branche NL
Afgelopen week hebben we uit het
Europees fonds voor aanpassing
aan de globalisering (EGF) steun
gegeven aan de Nederlandse
drukkerij- en uitgeverijsector. De
sector krijgt 10.5 miljoen euro ter
ondersteuning
van
de
werkgelegenheid. Het EGF is
opgericht om ondersteuning te
geven bij het vinden van een
nieuwe baan wanneer het verlies
van werkgelegenheid het gevolg is
van structurele veranderingen in de
wereldhandelspatronen. In mei
2009 versoepeld zodat aanvragen
voor werknemers van bedrijven die

in de problemen zijn gekomen
door de crisis ook worden
gehonoreerd. De Nederlandse
aanvragen uit de grafische sector
hebben betrekking op 3058
gedwongen ontslagen in 8
ondernemingen
uit
de
uitgeverijsector en 205 kleine en
middelgrote ondernemingen uit de
drukkerijsector. De steun aanvraag
is opgedeeld in 6 verschillende
regio´s. In Limburg gaat het om
129 gedwongen ontslagen in 9
ondernemingen w a a r v o o r een
totaal bedrag van 549.946 euro uit
het EGF aangevraagd. De EGsteun zal de 3 058 ontslagen
werknemers helpen opnieuw werk
te vinden o.a. door scholing en
herscholing en voor werk naar
werk begeleiding. Met de eigen
middelen van de sector zijn de
totale kosten van het pakket 16,2
miljoen euro.
Begroting 2011
Vorige
week
zijn
de
onderhandelingen
tussen
het
Parlement en de Raad over de
begroting 2011 van de EU stuk
gelopen. Parlement en de Raad,
vooral
Nederland,
Groot
Brittannië, gevolgd door Zweden
wezen de voorstellen af.
Tijdens de onderhandelingen met
de Raad was het Parlement bereid
een compromis te sluiten en ging
akkoord met een stijging van het
budget met 2,91 procent, in plaats
van de 6 procent die eerder was

voorgesteld. Om rond te komen
met de minder middelen voor meer
Europese
taken,
vroeg
het
parlement flexibiliteit in de
uitgaven, dat wil zeggen dat
onderbesteding
van
bepaalde
posten op andere uitgaven ingezet
kan worden. Ook vroeg het
parlement om betrokken te worden
bij de meerjaren begroting en bij
de te voeren discussie over de
eigen middelen. Ik begrijp de
opwinding van Den Haag niet. De
financiering van de EU liep altijd
over de douane heffingen, eigen
middelen dus. Toen dat niet meer
voldoende was is er een percentage
van het BNP bijgekomen. Eind
tachtiger jaren begon mevrouw
Thatcher te piepen omdat met
name dat laatste tot gevolg had dat
de Britten meer dan anderen per
inwoner moesten bijdragen. Zij
kregen toen een grote korting, de
rebate, in het EP willen wij
daarvan
af
omdat
dit
onrechtvaardig is tot anderen m.n.
ook Nederland. Een heffing
bijvoorbeeld vliegtuigtaks is veel
rechtvaardiger om in inkomsten te
voorzien. Er worden op dit punt nu
geen besluiten genomen, maar er
moet gestudeerd worden naar
alternatieven, niets meer en niet
minder wilden wij als EP bereiken.
Onze fractievoorzitter de heer Daul
zei in het debat het volgende: "Het
is geen machtsstrijd. Het gaat er
juist om dat het voor de Europese
Unie mogelijk is om haar beloften
na te komen. De realiteit is dat de
huidige begroting geen rekening
houdt
met
de
nieuwe
bevoegdheden van de EU. Ze
houdt ook geen rekening met de
herziening van de begroting waar
het Parlement om had gevraagd en
bevat geen financiering voor de

EU2020-strategie. De Raad neemt
wel programma's aan maar
voorziet geen financiering".
De Commissie moet nu een
nieuwe
ontwerpbegroting
uitwerken, die vervolgens door de
Raad
wordt
bekeken.
Na
maximum 30 dagen stuurt de Raad
het voorstel door naar het
Parlement.
Het
onderhandelingsteam van het
Parlement hoopt dat de lidstaten op
de EU-top van december een
doorbraak kunnen bereiken, zodat
de begroting formeel goedgekeurd
kan worden voor het jaareinde. Als
dit niet gebeurt, zal de EU 2011
moeten starten met de begroting
van 2010 verdeeld in "twaalfden",
één voor elke maand tot een
akkoord wordt bereikt. Uitgaven
die in de begroting van 2010 niet
voorzien waren zoals de Europese
dienst voor extern optreden en de
nieuwe
agentschappen
voor
financieel toezicht kunnen we dan
niet doen, zo simpel is het. Ik ga er
maar van uit dat rond de kerst de
vrede wordt getekend.
Pensioenen
Ik ben rapporteur in het parlement
over pensioenen. Afgelopen week
heb ik in Straatsburg mijn rapport
gepresenteerd. Lidstaten worden
de komende jaren geconfronteerd
met enorme uitdagingen om ervoor
te zorgen dat pensioenen voldoen
aan de terechte verwachtingen die
burgers hebben. Ik vind dat
pensioenstelsels
de
verantwoordelijkheid zijn van de
lidstaten, maar voor bepaalde
aspecten is coördinatie op EUniveau van belang: bijvoorbeeld
voor de werking van de interne
markt en de eisen van het Groeien Stabiliteitspact (SGP). Ook
kunnen de lidstaten van elkaar
leren door de Open Coördinatie
Methode. Het is van belang dat we
nu ingrijpen voor de veranderingen
die ons te wachten staan. De
komende jaren hebben we te
maken met vergrijzing. Niet in alle
lidstaten is gespaard zoals in

Nederland. Dit kan leiden tot
immense
uitgaven
die
consequenties kunnen hebben voor
het Groei- en Stabiliteitspact en
dus voor de stabiliteit van de Euro.
Ik vind dat er toezicht nodig is op
pensioensystemen en sommige
lidstaten moeten aangezet worden
om hun omslagstelsels (pay as you
go) om te zetten in meer houdbare
systemen. Ik verwacht de komende
tijd een goed debat te gaan voeren
over mijn voorstellen.
Rohs
Een schoon milieu is van het
grootste belang voor een gezonde
maatschappij. Daarom hebben we
in Europa 6 jaar geleden al
afspraken gemaakt over de
beperking van gevaarlijke stoffen
in elektrische en elektronische
apparatuur. In het Engels worden
deze afspraken afgekort tot
"ROHS", een tekst die u wellicht
zelf al eens op uw koelkast of
stofzuiger heeft aangetroffen. In de
afgelopen periode hebben we
gedebatteerd over een herziening
van deze regels. Ik heb mij
persoonlijk sterk gemaakt voor een
uitzondering voor bijvoorbeeld
producenten van grote print- en
kopieerapparatuur. Bedrijven als
Océ uit Venlo hebben hun hele
strategie afgestemd op het
hergebruik van materialen, zoals
dat ook aangemoedigd wordt
vanuit Europa. Dit betekent ook
dat ze onderdelen hergebruiken die
nog niet voldoen aan de eisen van
Rohs.
V o o r standaard
consumentenapparatuur is dat een
probleem, omdat het onmogelijk is
om toezicht te houden op de
uiteindelijke vernietiging van deze
apparatuur. Bedrijven als Océ
krijgen echter alle grote print- en
kopieerapparaten weer terug na
gebruik, waardoor ze te allen tijde
weten waar een product zich
bevindt, en zo ook garanderen dat
producten op een verantwoorde
manier "aan hun eind komen". In
het originele wetsvoorstel werd
deze
manier
van

milieuverantwoord
ondernemen
onmogelijk gemaakt, en zouden
dergelijk bedrijven hun apparaten
voortijdig moeten vernietigen. Dit
zou betekenen dat bedrijven
perfect functionerende apparaten
en onderdelen moeten weggooien,
om ze vervolgens opnieuw te gaan
produceren. Ik ben dan ook
gelukkig dat we na stevige
discussies het Europees Parlement
en de Raad ervan hebben kunnen
overtuigen om dergelijke perfecte
voorbeelden van hergebruik niet
onmogelijk te maken.
Informatie aan patiënten
Het Europees Parlement wil dat
patiënten in de toekomst een betere
toegang krijgen tot objectieve en
neutrale
informatie
over
receptplichtige medicijnen. We
hebben
daarom
afgelopen
wetgevingsvoorstellen
aangenomen die dat proberen te
bereiken. In Europa is en blijft het
verboden om reclame te maken
voor
receptplichtige
geneesmiddelen. Het probleem is
echter dat door uiteenlopende
interpretaties van de regels door
lidstaten het onderscheid tussen
voorlichting en reclame moeilijk te
maken is. Daarbij komt nog dat op
het internet een overvloed aan
ongeverifieerde informatie over
geneesmiddelen beschikbaar is,
terwijl de patiënt juist zo gebaat is
bij
betrouwbare
informatie.
Daarom willen wij de producenten
van medicijnen het recht geven om
patiënten te informeren over
bijvoorbeeld productkenmerken,
etikettering, de bijsluiter, en het
beoordelingsrapport
van
het
geneesmiddel. Daarnaast moeten
speciale websites opgezet worden
waar de degelijke, objectieve en
onafhankelijke
informatie
gemakkelijk te krijgen is.
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