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Beste mensen,
Afgelopen week was er in ons
Parlement, en zeker ook daarbuiten,
ophef over de website die de PVV
heeft gelanceerd voor het indienen
van klachten over Midden- en OostEuropeanen. Dit initiatief is
beledigend naar een bevolkingsgroep.
Velen hebben ondertussen
publiekelijk afstand genomen, ook het
CDA. De MOE-landers die naar ons
land komen, hebben we hard nodig,
zeker in een provincie als Limburg,
waar de bevolking aan het vergrijzen
is en waar we veel land- en
tuinbouwbedrijven hebben. Vele
bedrijven in onze provincie zouden in
de problemen komen als er
werknemers uit Midden- en OostEuropa weg zouden blijven.
Met name mijn Poolse collega´s
waren gekrenkt. Een van hen heeft
lange tijd in Tilburg doorgebracht en
is stomverbaasd dat het Nederland en
de Nederlanders die zij altijd zag als
de perfecte samenleving, nu zo op
drift zijn. Ik heb mijn collega´s
gemeld dat ik, en met mij velen in ons
land, er alles aan zal doen om ervoor
te zorgen dat hun burgers zich
welkom voelen en blijven voelen in
ons land. Kijkt u ook eens naar de site
www.propolen.nl.
Komend weekend is het carnaval, alle
vastelaovesvierders wùnsj ich gaer
eine sjoone vastelaovend! Alaaf!
Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten

Buitenlands beleid
De situatie in Syrië verslechtert met
de dag. Inmiddels zijn er al meer
dan 5000 doden te betreuren. In een
resolutie die we op donderdag hebben
aangenomen, betreuren we het veto
van China en Rusland dat een
gezamenlijke resolutie van de VNveiligheidsraad in de weg stond. Een
veto dat door het Syrische regime
gezien wordt als een vrijbrief om de
gewelddadige onderdrukking van de
protesten te verstevigen. We roepen
de EU-lidstaten dan ook op om, in
navolging van o.a. Nederland, al hun
ambassadeurs uit Damascus terug te
roepen. Daarnaast verzoeken we
Rusland om onmiddellijk te stoppen
met het leveren van wapens aan Syrië.
Rusland zelf was overigens ook
onderwerp van een resolutie deze
week. Op 5 maart aanstaande zullen
daar de presidentsverkiezingen
plaatsvinden. Het is van groot belang
dat deze eerlijker en transparanter
zullen verlopen dan de
parlementsverkiezingen van vorig
jaar. We roepen Rusland daarom op
hervormingen door te voeren in lijn
met de aanbevelingen die gedaan zijn
door de internationale waarnemers.
Meer groei en werkgelegenheid
De stijgende werkloosheid was in
2011 een van de zwaarste gevolgen
van de economische crisis. Meer
inspanningen voor groei,

werkgelegenheid en het terugdringen
van armoede zijn nu meer dan nodig.
Enkel bezuinigingen brengt ons in een
neerwaartse spiraal. Dat betekent
zeker niet dat de begrotingen niet snel
in evenwicht gebracht moeten
worden. Er moeten daarnaast
inspanningen, ook in geld, komen om
de landen die door de bezuinigingen
in een recessie komen te steunen. Dat
geld is er, via de al vastgelegde
middelen in de Europese
stuctuurfondsen, maar ook de inzet
van de middelen van de Europese
investeringsbank geeft perspectief.
De werkloosheid groeit schrikbarend,
vooral onder de jeugd. In Spanje
bijvoorbeeld heeft 49,6% van de
jongeren geen baan. Schrikbarende
cijfers! We roepen dringend de
Europese Raad, die begin maart
vergadert, op om in actie te komen
m.n. ook voor groei en
werkgelegenheid.
Overschrijvingen binnen de EU
U hebt het vast weleens gedaan: geld
overschrijven naar een bankrekening
in een ander EU-land. Hier hebt u een
IBAN- en BIC-nummer voor nodig en
dat is soms nog een heel gedoe. Deze
week hebben we een rapport
aangenomen dat ervoor zorgt dat deze
overschrijvingen sneller, veiliger en
goedkoper worden. Met ingang van 1
februari 2014 moeten lidstaten
hieraan voldoen. Naar het buitenland
geld overmaken moet net zo
gemakkelijk worden als het doen van
een binnenlandse betaling. Voor
bedrijven en consumenten moet
Europa een echte meerwaarde geven.
Voedselhulp
Deze week hebben we gestemd over
een voorstel voor de voedselhulp aan
minderbedeelden. Mijn collega Esther
de Lange heeft zich hier sterk voor

gemaakt. Het voedselhulpprogramma
van de EU zou eigenlijk stoppen
omdat de wettelijke basis verdwenen
was. De Europese Raad heeft na lang
onderhandelen nu een voorstel gedaan
om het programma de komende twee
jaar te continueren, want juist in deze
economische crisis maken steeds
meer mensen gebruik van de
voedselbank. Het zou cru zijn juist nu
de stekker uit het programma te
trekken. Overigens ga ik ervan uit dat
ook Nederland een beroep zal doen op
het programma.
ACTA
De Anti-Counterfeiting Trade
Agreement (ACTA) is een verdrag dat
namaak en piraterij tegen wil gaan.
Naast de EU nemen onder andere
Australië, Japan, Marokko, Mexico,
VS en Zuid-Korea aan dit verdrag
deel. Het doel hiervan is het
voorkomen van economische schade
als gevolg van grootschalige handel in
nepartikelen en van het downloaden
via internet van auteursrechtelijk
beschermd materiaal. Strafrechtelijke
handhaving wordt alleen ingezet
tegen overtreders die dit zo
grootschalig doen dat de markt
verstoord raakt. Veel burgers en
bedrijven in Europa ondervinden
grote schade door vervalste producten
en de voortdurende schending van
eigendomsrechten. De ACTA zorgt
ervoor dat de deelnemende landen
actie ondernemen tegen deze
overtredingen. Het gaat bijvoorbeeld
om muziek, films, literaire werken,
computerprogramma’s, industriële
ontwerpen en geografische
merknamen (zoals Champagne). Met
dit verdrag kunnen bijvoorbeeld
mode-ontwerpers, kunstenaars of
autofabrikanten hun rechten
voldoende beschermen, ook buiten
Europa. Duizenden banen zijn
verloren gegaan en, volgens de
Europese Commissie, is Europa zeker
8 miljard euro misgelopen. Surfen op
internet is als het ware hetzelfde als
’wandelen op de markt’. Als je iets
ziet wat je nodig hebt, mag je
daarvoor best betalen. Dat moet
gemakkelijk en veilig zijn; mensen
die iets maken, moeten daarvoor - ook

op internet - een vergoeding kunnen
krijgen.
Melkveehouders
De voorbije week hebben we
gesproken over nieuwe wetgeving
voor melkveehouders. We willen de
onderhandelingspositie van
melkveehouders verbeteren, zodat ze
eerlijke prijzen kunnen krijgen voor
hun rauwe melk. Ook willen we de
agrariërs helpen zich voor te bereiden
op het einde van de melkquota in
2015. De nieuwe regels moeten
producentenorganisaties in staat
stellen om te onderhandelen over de
melkprijzen voor de boeren die zij
vertegenwoordigen, een systeem van
aanbodbeheer voor bepaalde
geografisch beschermde
kwaliteitskazen invoeren en lidstaten
van extra middelen voorzien om
melkveehouders te beschermen.
EU-structuurfondsen inzetten om
banen voor jonge mensen te helpen
creëren
Afgelopen week zijn we in debat
gegaan met de Europese Commissie
om meer uitleg te krijgen over de
nieuwe plannen met betrekking tot de
structuurfondsen. De Commissie wil
tot € 82 miljard aan - nog niet aan
specifieke projecten toegewezen structuurfondsgelden herbestemmen
om kleine ondernemingen te
ondersteunen en jeugdwerkloosheid te
bestrijden. Dit geld is weliswaar nog
niet toegekend aan bepaalde
projecten, het is wel al beloofd aan
prioriteiten, programma´s én regio´s.
In het kader van de stimulering van de
werkgelegenheid wil de Commissie
deze gelden nu anders gebruiken.
Terecht, maar de middelen zijn wel al
toegezegd, dus er zal nog veel overleg
nodig zijn om al voorgedragen
programma`s en projecten te
herbestemmen. Ik hoop dat de
Europese Raad van maart a.s. wel
helderheid zal bieden.
Euro-obligaties
Deze week hebben we gestemd
over euro-obligaties. In de crisis
hebben we gezien dat er behoefte is
aan stabiliteit in de eurozone. Euroobligaties kunnen hier zeker op de

middellange termijn voor zorgen. Dat
betekent dat eurolanden niet meer per
land apart obligaties uitgeven, maar
dat ze dit gezamenlijk doen en door
de grotere markt ook goedkoper
kunnen lenen. Zoals ook een jaar
geleden al voorgesteld door de heer
Juncker, voorzitter van de Eurogroep,
worden euro-obligaties als beloning
gezien voor landen die onder het
vastgesteld schuldniveau zitten en dus
daarmee de kapitaalbehoefte
goedkoper kunnen financieren. Het
deel dat landen te veel hebben aan
staatsschuld, moeten ze dan zelf
duurder financieren.
Vakblad: Over de Grens
Over de Grens is de titel van een
vakblad over grensoverschrijdend
wonen en werken. In samenspraak
met de uitgever Euroforum kunt u een
(digitaal) presentexemplaar
aanvragen. Indien u een gratis
nummer van Over de Grens wilt
ontvangen, dan kunt u ons mailen. U
ontvangt dan het nieuwste nummer
(februari 2012) met informatie over
’faillissements- en
werkloosheidsuitkeringen voor
grensarbeiders’. In het vakblad staat
ook een artikel over ’coördineren met
een lach én een traan’
(arbeidsongeschiktheidscoördinatie)
en over ’studiefinanciering voor
studerende kinderen van werkloos
geworden grensarbeiders’. Zeer
informatief is het artikel over ’het CZ
als orgaan van de woonplaats’. Ook
fiscale informatie ontbreekt niet;
bijvoorbeeld over ’de 30% regeling’
en toepassing van ’de inhaalregeling’.
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