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Waar velen van ons tijdens de feestdagen een wens hebben uitgesproken
voor vrede op aarde, werd ik tijdens mijn bezoek aan Turkije vorige week met
de harde consequenties van oorlog geconfronteerd. Eens te meer werd mij
duidelijk dat vrede op aarde nog lang geen vanzelfsprekendheid is en dat de
langdurige vrede die wij nu dankzij het Europese project op ons continent
kennen, gekoesterd moet worden.
Ik bezocht twee Syrische vluchtelingenkampen en ontmoette enkele van de
honderdduizenden Syriërs die in het afgelopen anderhalf jaar gevlucht zijn
voor het geweld van het Syrische regime en zijn neergestreken in
tentenkampen in onder andere Turkije en Libanon. Een bezoek dat op mij
persoonlijk veel indruk gemaakt heeft. Tijdens alle gesprekken kwam steeds
één vraag naar voren: wanneer gaan de EU en de Internationale
Gemeenschap eindelijk de moordmachine Bashar Al-Assad stoppen?
Een pijnlijke vraag, omdat ik eigenlijk het antwoord schuldig moest blijven.
De EU isoleert het regime door middel van economische sancties en heeft
120 miljoen beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp. Daarnaast is er nog
189 miljoen aan humanitaire hulp vrijgemaakt door 22 EU-lidstaten. Met geld
stoppen we echter het geweld niet. Maar het verleden heeft ons ook geleerd
dat militair ingrijpen niet altijd kan. Een bijzonder lastig en pijnlijk dilemma.
Overigens moet ik zeggen dat de Turkse overheid de Syrische vluchtelingen
bijzonder goed opvangt. Het probleem is echter dat vele duizenden mensen
aan de andere kant van de grens wachten totdat ze ook opgenomen kunnen
worden.
De EU wil Turkije helpen met de opvang en heeft een steunpakket ter waarde
van 25 miljoen euro klaarliggen. Dit geld moet echter via internationaal
erkende hulporganisaties uitgegeven worden en niet, zoals Turkije graag zou
willen, via een cheque aan de Turkse overheid. De situatie in Syrië is zo
erbarmelijk dat, zo zei onze Commissaris voor Vluchtelingen, nu één op de
drie Syriërs niet kan leven zonder hulp. Via het Turkse Rode Kruis wordt veel
gedaan ook voor de mensen over de grens, maar meer is nodig. De EU en
Turkije moeten daarom nu snel tot afspraken komen.

Jeugdgarantie
De jeugdwerkloosheid in de EU is
hoog en neemt alleen maar toe: in
Griekenland en Spanje is 55% van
de jongeren werkloos. Vandaar dat
de Commissie een voorstel heeft
gedaan om een zogenaamde
jeugdgarantie in het leven te
roepen. Deze garantie moet ervoor
zorgen dat alle jonge Europeanen
die gedurende 4 maanden geen
werk of opleiding hebben, een kans
krijgen op een kwalitatief goede
arbeidsplaats, opleiding of
scholing. Over dit voorstel hebben
we gesproken deze week. We
moeten ingrijpen om ervoor te
zorgen dat er geen generatie
verloren gaat van mensen die
willen en kunnen werken.
Natuurlijk kunnen we een baan
niet garanderen, maar we moeten
alles in het werk stellen om ervoor
te zorgen dat iedereen die jonger is
dan 25 en zonder werk of opleiding
zit, iets doet, of dat nu een stage is,
een arbeidsplaats of een opleiding.
Uit het komend budget moet
daarvoor geld worden vrijgemaakt.
Hierover sprekend mocht ik me
een werkgelegenheidsdebat in
1982 herinneren in de Tweede
Kamer waarin diezelfde eis werd
neergelegd. Bij ons heeft het
geholpen.
Irak
Op 19 maart aanstaande is het
precies 10 jaar geleden dat
Amerikaanse troepen met een
luchtaanval op het presidentieel
paleis in Bagdad de invasie van Irak
inluidden. We zijn nu bijna 10 jaar
verder en het proces van
democratisering in Irak is nog verre
van voltooid. Dat is ook niet zo
verwonderlijk gezien de enorme
uitdagingen van wederopbouw en
ontwikkeling waar Irak momenteel
voor staat. Ondanks grote
olievoorraden blijft Irak een van de
armste landen ter wereld, waar het
grootste deel van de bevolking
geen toegang heeft tot

basisbehoeften als water,
elektriciteit en gezondheidszorg.
Er is nog ongelooflijk veel mis in
het land. Er is een toenemende
revolte van de soennieten tegen
het sjiitische bestuur. De rechten
van vrouwen en de bescherming
van religieuze minderheden laten
alleszins te wensen over. Toch is er
een overeenkomst gemaakt tussen
de EU en Irak gemaakt die het EP
deze week moest goedkeuren.
Als je wil dat Irak zich ontwikkelt
tot een moderne, welvarende en
stabiele democratie die een
positieve rol speelt in deze cruciale
regio, moet er overleg met en
bijstand blijven van de EU. Er is
geen alternatief. De Partnerschapsen Samenwerkingsovereenkomst
tussen de EU en Irak kreeg dus de
goedkeuring onder de
uitdrukkelijke voorwaarde dat,
wanneer er democratisch nog meer
mis gaat, dit ook stappen betekent
vanuit de EU.
Informatie bij reorganisatie
Werknemers moeten eerder en
intensiever geïnformeerd worden
bij een reorganisatie. Dat gebeurt
nu vaak te weinig en te laat.
Daarom hebben we de Commissie
gevraagd om met regels te komen
over het informeren en raadplegen
van werknemers voordat een
reorganisatie plaatsvindt. De
rechten van werknemers moeten
beschermd worden. Werkgevers en
werknemers maken hier via de
vakbonden vaak afspraken over,
vastgelegd in cao's. Maar ook als
een werknemer niet onder een cao
valt, zouden er via een Europese
richtlijn minimumrechten voor
informatie en consultatie moeten
zijn.
Ook was er de vraag om beter in te
spelen op veranderende behoeften
aan vaardigheden in een
bedrijfsorganisatie.
Ondernemingen moeten continu
bezig zijn met het om-, her- en
bijscholen van hun werknemers

zodat deze inzetbaar kunnen
blijven.
Stabiliteitsobligaties
Op aandringen van het Europees
Parlement heeft de Europese
Commissie ideeën op papier gezet
over de invoering van "eurobonds".
Dit zijn Europese
gemeenschappelijke
schuldpapieren, die mogelijk deels
of in het geheel de nationale
schuldpapieren van de lidstaten
vervangen. Dit heeft tot doel de
rentepercentages die betaald
moeten worden op staatsleningen,
te verlagen en te stabiliseren om zo
de overheidsfinanciën van de
verschillende Europese lidstaten
onder controle te krijgen. Wij zijn
tevreden met de ideeën van de
Europese Commissie. Ze kunnen als
een goed uitgangspunt dienen, op
voorwaarde dat het instellen van
een schuldenfonds gekoppeld is
aan een strenge
begrotingsdiscipline én het
invoeren van economische
hervormingen om
concurrentiekracht te verhogen en
economische groei te stimuleren.
Het is van groot belang de twee
aan elkaar te koppelen, aangezien
de vrees bestaat dat het instellen
van eurobonds de urgentie tot het
hervormen van de nationale
economieën weghaalt en dus de
noodzakelijke voortgang op het
gebied van structurele
economische hervormingen niet
meer doorzet.
Openbare financiën EMU
Als Parlement hebben we nog maar
eens de noodzaak benadrukt de
overheidsfinanciën van de
verschillende EU-lidstaten op orde
te krijgen. Terugkijkend op de
ontwikkelingen in 2011 en 2012
concluderen we dat
onevenwichtigheden in de
overheidsfinanciën van
verschillende lidstaten toenemen,

onder andere veroorzaakt door
hoge overheids- en particuliere
schulden en begrotingstekorten. Er
wordt opgeroepen deze
onevenwichtigheden aan te pakken
en daarbij het sociaal-economisch
beleid van de verschillende
lidstaten meer naar elkaar toe te
laten groeien om de economische
en monetaire unie te versterken.
Voor de komende jaren wordt
negatieve economische groei en
dus een verslechterende situatie
van de overheidsbegrotingen
verwacht. Ondanks de noodzaak
tot het op orde brengen van de
overheidsfinanciën, dienen
maatregelen niet het toekomstig
groeipotentieel in de Europese
Unie te ondermijnen. De oproep
om slim beleid en slimme
hervormingen door te voeren klinkt
door in het rapport. Ik maak me
daar sterk voor. Op het terrein van
hervorming en modernisering van
pensioensystemen is veel te doen
bij landen waar niet gespaard is.
Handbagage
Het is voor velen een herkenbare
situatie. Je staat vol goede moed in
de rij om een vliegtuig in te
stappen voor een korte trip en hebt
alleen handbagage meegenomen.
Voor de vrouwen onder ons
betekent dat al snel een koffertje,
een handtas en wellicht wat
aankopen uit de tax-free shop. Al
snel maakt het immer vriendelijke
personeel van de
luchtvaartmaatschappij je echter
duidelijk dat dit absoluut niet kan
zo, omdat er een strikt '1-stuk
handbagagebeleid' geldt. Met
andere woorden, alles moet en zal
dus in dat ene koffertje gepropt
worden. Regels zijn regels, maar er
zijn ook basisrechten waarop
reizigers zich moeten kunnen
beroepen wanneer ze een ticket
gekocht hebben. Bovendien is het
lastig dat luchtvaartmaatschappijen
verschillende regels hebben over
de toegelaten handbagage en de
omvang daarvan. Het Europees

Parlement heeft daarom in oktober
al aan de Commissie gevraagd om
te onderzoeken of het mogelijk is
om, eventueel in samenwerking
met de Internationale Burgerlijke
Luchtvaart Organisatie, algemene
voorwaarden op te stellen die
buitensporige beperkingen
voorkomen en reizigers toestaan
een redelijke hoeveelheid
handbagage mee aan boord te
nemen.
Naar een duidelijke en eerlijke
kredietbeoordeling
We hebben deze week de nieuwe
regels voor de zogenaamde
kredietbeoordelaars goedgekeurd.
Er moet niet langer
vanzelfsprekend vertrouwd worden
op kredietbeoordelingen op
staatsschulden of uitgevers van
obligaties. Beoordelaars, ook wel
ratingbureaus genoemd, kunnen
alleen op bepaalde, vaste
momenten de kredietwaardigheid
van een land keuren. Ook moet
hun aandeelhouderschap in de
organisaties die zij zelf beoordelen,
worden beperkt om
belangenconflicten te voorkomen.
Met de nieuwe regels moeten de
kredietbeoordelaars meer
verantwoording afleggen. De
nieuwe voorschriften maken het
ook makkelijker om de
kredietbeoordelaars aan te klagen
bij nalatigheid. Investeerders of
uitgevers van aandelen kunnen de
ratingbureaus aansprakelijk stellen
voor slecht uitgevoerde
beoordelingen die hun belangen
hebben geschaad.
Kredietinstellingen en
beleggingsondernemingen moeten
ook intern methodes instellen om
de eigen kredietwaardigheid te
beoordelen.

Nederlanders, die werkloos
(dreigen te) worden. Onder de
oude verordening 1408/71 konden
deze, door zich te beroepen op het
arrest-Miethe, een Nederlandse
werkloosheidsuitkering ontvangen.
De vraag of het arrest-Miethe nog
toegepast mag worden onder de
nieuwe coördinatieverordening
883/2004 ligt bij het Hof van
Justitie. Zeer recent heeft de
advocaat-generaal een advies
uitgebracht aan het Hof. Dat ziet er
niet ‘positief’ uit. Volgens de
advocaat-generaal moet de nieuwe
verordening worden toegepast:
dus moeten werkloos geworden
grensarbeiders voortaan altijd een
werkloosheidsuitkering aanvragen
in het land waar zij wonen. Het
advies kan aangevraagd worden via
ons kantoor.
Gluren bij de buren: het nieuwe
Nederlandse loonstrookje 2013
Graag wil ik u wijzen op een artikel
waarin de Duitse, Belgische en
Nederlandse loonstrookjes
vergeleken. Vanaf 2013 zien
Nederlandse werknemers, in
tegenstelling tot Duitse
werknemers, niet meer wat zij aan
AOW-, Anw-, AWBZ-, Zvw-, WWen WIA-premie moeten betalen.
Het Nederlandse loonstrookje is
een black box en dat kan tot
problemen leiden. Het artikel kunt
u via ons kantoor aanvragen.
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Grensarbeiders
Elke week ontvangen wij mails over
de werkloosheidscoördinatie van
naar Duitsland en België verhuisde
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