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De Griekse crisis heeft het volledige tweede kwartaal
gedomineerd.
Dagelijks waren er nieuwe onverwachte
ontwikkelingen. Waarom heeft een land van de eurozone,
dat op zijn (financiële) knieën zit, zolang gewacht om een
akkoord over zijn ontspoorde overheidsfinanciën te sluiten
met de schuldeisers?
Misschien niet verwonderlijk als
men weet dat het gaat om een ideologisch gevecht,
waarvan de intensiteit zeer heftig is.
Een zo openlijk
uitgevochten ideologisch gevecht is in Europa en in de
eurozone een nooit gezien feit. Het verklaart waarom een
oplossing eind juni nog niet in het verschiet ligt. De bittere
en weinig diplomatische uitlatingen, vooral van Griekse
regeringsleden, hebben het wederzijdse vertrouwen niet
bevorderd. Niets is zo ontmoedigend dan om telkens
opnieuw te moeten herbeginnen.
Veel onderhandelaars zien daarom geen andere oplossing
dan een Grexit te overwegen, niettegenstaande het de
uitgesproken bedoeling is om Griekenland in de eurozone
te houden. Zelfs op het hoogtepunt van de kredietcrisis in
2011 vonden er niet zoveel vergaderingen op het niveau
van de ministers van Financiën en op het topniveau
plaats...zonder vooruitzicht op overeenstemming. Toch is
er hoogdringendheid: de Griekse bevolking werd de
feitelijke gijzelaar in deze eindeloze onderhandeling. Dat
nam de Griekse regering Tsipras in koop als
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drukkingsmiddel op de andere 18 eurolanden.
Een bankrun op de Griekse banken,
gekenmerkt door massale geldopnames, bracht deze banken regelmatig in verlegenheid. De
ECB heeft de Griekse banken overeind gehouden door méér dan 80 miljard euro
overbruggingskredieten toe te staan. Op het einde werden de maximum af te halen bedragen
beperkt tot 60 euro per dag per persoon en kwamen er beperkingen op kapitaalbewegingen.
Sedert het aantreden van de regering Tsipras werd de beperkte heropleving van de Griekse
economie volledig gefnuikt om plaats te maken voor een volledige instorting. Puin ruimen zal
harde en effectieve maatregelen vergen. Zal de Griekse regering en het Griekse volk die
aanpassingen nog willen? Demagogie en foute voorlichting hebben het verzet tegen helende
maatregelen sterk gepolariseerd en sterk bemoeilijkt.
In de luwte dreigt er nog een andere crisis, namelijk een Britse exit (Brexit). Premier Cameron
wil eerst onderhandelingen starten over een nieuwe relatie met de EU en dat akkoord
voorleggen in een referendum. Het Britse lidmaatschap zou een light-lidmaatschap worden. In
het algemeen is geen enkele andere lidstaat hiertoe bereid.
Niet onterecht wordt een
dergelijke onderhandeling beschouwd als een doos van Pandora. De consequenties zijn niet te
overzien.
Bovendien zou deze procedure moeten worden voorafgegaan door een
verdragswijziging.
Met welke inhoud?
Andere lidstaten zouden ook nog ‘iets’ willen
veranderen. Iedereen wil de Britten in de EU houden als volwaardig lid. Het politieke klimaat
in het VK kent ook het verschijnsel van de polarisering van de standpunten. Vergeten we niet
dat méér dan 3 miljoen Britten hun kost verdienen dank zij het lidmaatschap van de EU en de
interne markt. Cameron wil bij een light-versie alle voordelen van die vrijhandelszone blijven
genieten en de lasten afschuiven. Of die wens realistisch is valt te betwijfelen.
Eveneens uit de schijnwerpers gaat de ‘vergeten‘ oorlog in Oekraïne verder. Dagelijks wordt
nog flink over en weer geschoten, met een niet onaanzienlijke dodentol. Actualiteit is het niet
meer.
De Russische dreiging is er niet kleiner om geworden. Deze oorlog werd nu een
slijtage-oorlog met als doel het regime in Kiev te verzwakken zodat de doelstellingen van het
Oostelijke deel van het land bereikbaar worden. Het is een procuratie-oorlog waarbij met
tussenpersonen wordt gewerkt. Ook hier is het Oekraïense volk de pineut. De economie in
het westelijke en het oostelijke deel van het land ligt plat, met armoede en ontberingen tot
gevolg. Onnodig te zeggen dat de bevolking naar een duurzame vrede snakt. De sleutel voor
een oplossing ligt in het Kremlin, die deze oorlog voor interne redenen voert. Het moet je maar
overkomen.
De relaties van de EU met de VS kunnen nog verbeteren als het TTIP (een vrijhandelsakkoord
tussen beide blokken) kan worden gerealiseerd. De lobby-groepen aan beide kanten van de
oceaan roeren zich en maken de onderhandelingen er niet gemakkelijker om.
De
arbitrageformule die conflicten tussen ondernemingen en lokale overheden moet regelen heeft
krachtige reacties uitgelokt en zal wellicht moeten worden aangepast. De voordelen van dit
akkoord kunnen aanzienlijk zijn. Deze onderhandeling is bij uitstek een technische
onderhandeling. Het Europees Parlement wenst beter betrokken te worden in deze
onderhandelingen. De Obama-administratie wil dit akkoord nog voor november 2015 voltooien.
Als die tijdslimiet wordt overschreden, dan is het niet zeker dat de huidige Amerikaanse
president deze onderhandeling nog kan afsluiten. Voor Obama zou de TTIP een grote
persoonlijke verdienste zijn.
Vluchtelingenstromen hebben de Europese regeringsleiders om verschillende redenen
verontrust. Vooreerst de onmenselijke voorwaarden waarin de oversteek uit Afrika of uit het
Midden-Oosten plaatsvindt. Mensenhandelaars treden barbaars en onmenselijk op waardoor
vele duizenden bootvluchtelingen verdrinken. Ten tweede is een menselijke opvang van deze
vluchtelingen niet verzekerd. Zowel Italië als Griekenland dragen hier de zwaarste last, maar
hebben moeite om die toevloed in goede banen te leiden.
Opvang en registratie van die
vluchtelingen zijn er in beide gevallen ondermaats zodat de illegalen vrij in Europa ronddwalen
op zoek naar een beter leven.
Velen komen niet in aanmerking voor een migranten- of
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asielstatuut.
Vele honderden ex-IS-strijders zouden zich mengen in de stroom van
bootvluchtelingen. De tijd dringt om onder de lidstaten van de EU een globaal akkoord te sluiten
over gemeenschappelijke regels die worden toegepast en die tevens zorgen voor een billijke
lastenverdeling.
Politiek en economisch heeft de EU of de eurozone nog vele werven af te werken. Voorzitter
Juncker, samen met 4 andere voorzitters van Europese instellingen, komen met een relanceplan
voor de EMU. Dit plan vervangt het Barroso en co-plan van december 2013. Een
gemeenschappelijke energiemarkt in de EU komt maar moeilijk van de grond. De telecom-sector
moet regels krijgen die de privacy strikter beschermen tegen te almachtige operatoren. De
landbouwsector moet de relatie met het milieu anders aanpakken om niet louter op te treden als
een subsidie-verterende machine. Steun aan innovatie, digitalisering en industriële vernieuwing
met het oog op de productiviteitsverbetering moet worden verfijnd om te teloorgang van oude
industrie te compenseren. Het defensie- en veiligheidsbeleid van Europa moet een ruggengraat
krijgen nu de dreiging uit het oosten scherpere vormen aanneemt.
Ook het gezondheidsbeleid van de EU moet gestalte krijgen. De aanschaf en de veiligheid van medicijnen kan in
Europa worden verbeterd. De klimaatconferentie in Parijs eind 2015 moet nieuwe en ambitieuze
milieunormen formuleren. Europa moet hier de voortrekker blijven.

Vermeldenswaard is de invulling van de sectie EuropaDebat, die naast EuropaInfo, een plaats
is waar zeer veel vragen worden gesteld. Er zijn zo veel onbeantwoorde vragen over Europa.
Deze website wil bescheiden bijdragen tot een noodzakelijke bewustwording.

De website EuropaDebat wil de visie van het Europees federalisme ruimer
bekend maken in Vlaanderen.

BEGELEIDING, ONDERSTEUNING EN ADVIES
Een gratis dienst biedt ESIC aan belangstellenden - studenten of volwassenen - de
mogelijkheid om ESIC te raadplegen voor begeleiding, ondersteuning of advies over een
thema/activiteit dat binnen de sfeer van de EU ligt.
Contact met Robert Verschooten
Tel: 03/238.97.74
www.europadebat.be
e-mail esic@telenet.be
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Politieke Unie
Juncker kiest vlucht vooruit. Jean-Claude
Juncker wil de economische en monetaire unie
(EMU) tegen 2025 voltooien en verdiepen tot
e e n e c o n o m i s c h e , fi n a n c i ë l e e n
begrotingsunie. Een voorstel dus voor méér
eenmaking en integratie - tegen de
eurosceptische tijdsgeest in.
Het voorstel
werd geschreven door de vijf leiders van de
Europese instellingen. Wat is er nodig voor de
voltooiing van de EMU?
De eurozone is
kwetsbaar door de grote divergentie tussen de
landen.
Het begrotingsbeleid wordt al
gecoördineerd, maar het concurrentie
vermogen niet. Hiervoor moet een
onafhankelijke instantie komen. In een tweede
fase moeten er gemeenschappelijke normen
komen op het vlak van de arbeidsmarkt, het
concurrentievermogen, de werking van de
overheidsadministratie enzovoort, die een
bindend karakter krijgen. Die normen zouden
in EU-wetgeving worden gegoten.
Volgens
Juncker is er ook een gemeenschappelijke
depositogarantie nodig. Naast de bankenunie
moet er ook een echte kapitaalmarktenunie
komen. Naarmate de eurozone een echte
begrotingsunie wordt, moeten er ook steeds
meer beslissingen samen worden genomen.
Dat zou kunnen gebeuren binnen een
‘eurozone-thesaurie’, of een ‘minsterie van
Financiën voor de eurozone’, zegt Juncker.
Ook al blijven de lidstaten zelf beslissen over
hun belastingheffing en de begrotingsuitgaven.
Juncker beseft ook dat de verdere integratie
hand in hand moet gaan met een grotere
democratische verantwoording en legitimiteit.
De samenwerking en het overleg van de
Europese Commissie, de Raad en de
Eurogroep met het Europees Parlement én met
de nationale parlementen moet verder worden
versterkt.
Het voorzitterschap van de
Eurogroep zou een voltijdse functie kunnen
worden. (De Standaard - B. Beirlant 22/06/2015)
Perfecte storm vermijden.
Drie stormen
zitten nu in een verschillend stadium. Van de
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jarenlang opgebouwde Griekse crisis gaat de
grootste dreiging uit. Voor het eerst kan een
land verdwijnen uit de eurozone. Griekenland
kan als gefaalde staat en een bedreiging voor
de rest van Europa worden. Uit het oosten van
de EU komt er een tweede storm aanrollen: het
dure militaire conflict in de Donbass-regio in
Oekraïne.
De crisis is daar gedeeltelijk
bedwongen door het staakt-het-vuren van het
Minsk II-akkoord en weerspiegelt de diepste
breuk in de relatie met Rusland sinds het
imploderen van de Sovjet-Unie.
De derde
storm met een groot risico is het politieke
tumult door de opmars van populistische
politieke bewegingen. Die halen hun energie
uit het ongenoegen bij de kiezers, vooral in
landen in moeilijkheden. De drie mogen niet
samenklitten tot een ‘perfecte storm’, want dan
zijn de zonnige dagen niet snel terug, stelt
Mohamed El-Erian, voorzitter van de Global
Development Council van Barack Obama.
(De Tijd - 30/06/2015)
De transparantie-val.
Bij de start van de
nieuwe Europese Commissie werd de
openheid in de interactie met de lobbyisten
centraal geplaatst.
Het EU-Transparency
Register ontmoet grote problemen om zijn
missie waar te maken. Dit register wordt op
vrijwillige basis van informatie voorzien. Het
personeel, namelijk 4 halftijdse ambtenaren,
hebben noch de tijd noch het mandaat om de
ontvangen informatie van meer dan 7000
geregistreerden te verifiëren. Hierdoor komt er
veel kritiek op het register. NGO’s die zich
buigen over deze informatie vermoeden veel
foute informatie.
Het schrappen van die
registreerden waarvan de informatie fout is, is
volgens het reglement mogelijk.
Toch wil de
Europese Commissie dit niet doen omdat ze
vreest dat die lobbyisten ‘ondergronds’ zouden
gaan. In de VS, waar een vergelijkbare
registratie bestaat, staan er zware straffen op
bewezen foute informatie. Een aanpassing
vergt een eenparige goedkeuring van alle
lidstaten.
Een aantal lidstaten wijst die
aanpassing af. De Commissie rest alleen nog
contact te weigeren met die ‘valsspelers‘.
(Politico - Panici/Ariès - 7/05/2015)
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Geef ons iets te doen.
De Europese
verdragen hebben het Europees Parlement
meer bevoegdheden toegekend.
Het
Parlement heeft reeds bij herhaling getoond
voorstellen te kunnen wijzigen of te weigeren.
Sedert de nieuwe legislatuur is gestart heeft
het Parlement een nieuw probleem. Het heeft
niet genoeg om handen. Het Parlement moet
zich een nieuwe rol toemeten, in het bijzonder
sedert de nieuwe Europese Commissie zich
inzet om het wetgevend proces te
vereenvoudigen en enkele nog belangrijke
aangelegenheden te behandelen. De nadruk
op ‘betere wetgeving‘ betekent ook een
gekrompen rol voor het Europees Parlement
en ook ongenoegen bij de parlementariërs.
Vooral de ambitieuze en pro-Europa leden
beklagen zich. Een uitweg is het produceren
van resoluties waarin de Commissie op haar
taken wordt gewezen. Anderzijds komt er nu
meer wetgeving die uiterst technisch en
complex is. De meerderheid van de
parlementsleden vindt het nog steeds boeiend.
(Politico - de la Baume - 21/05/15)
Benelux vanonder het stof. De premiers van
de Benelux willen samen meer wegen op de
Europese agenda.
De Benelux is altijd de
koploper geweest in de samenwerking op
Europees niveau.
Met die traditie willen de
drie premiers opnieuw aanknopen, zeker nu in
Europa een flink aantal ijzers in het vuur ligt: de
strijd tegen terreur, asiel- en migratie-kwesties,
de hoge werkloosheid en de euro-perikelen.
De premiers zijn overeengekomen dat de
Benelux-landen vanaf volgend jaar samen op
economische handelsmissies zullen trekken.
Ook ondertekenden ze een actieplan voor
groei en banen. ‘De Benelux loopt daarmee
opnieuw voorop bij het verdiepen van de
interne markt in Europa’, aldus premier Rutte.
‘Dat smaakt naar meer’. Vanaf juli is de
Benelux ook een jaar lang voorzitter van de
Europese raad, eerst Luxemburg en daarna
Nederland. Dat betekent dat de drie landen
meer dan anders kunnen wegen op de
Europese agenda. (De Tijd - K. Van Haver 30/04/2015)
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Brexit
Wat wil Cameron? Wat wil Cameron
binnenhalen voor zijn Brits EU-lidmaatschap?
Op de Europese top van juni mocht David
Cameron zijn collega’s voor het eerst vertellen
wat hij van de EU verwacht om daarna de
Britten ervan te overtuigen dat ze beter in de
EU blijven. Maar in de slotconclusies van de
top is er niet veel te merken: ‘De Europese
Raad is overeengekomen om de zaak opnieuw
op te pakken in december’ (2015).
De
hoofdreden is dat Cameron, om binnenlandse
politieke redenen, vaag blijft over zijn eisen.
Natuurlijk weet men ongeveer waar Cameron
naar toe wil: zo wil het af van een ‘ever closer
union’. Hij wil voorkomen dat beslissingen van
de eurozone een impact hebben op de City,
wat de facto neerkomt op een veto.
Het
bestuur van de EU moet ook efficiënter om de
concurrentiekracht van de lidstaten te
verhogen. Hij dringt erop aan dat de nationale
parlementen een soort gele kaart kunnen
trekken tegen Europese wetgeving.
En hij
overweegt om tijdelijk sociale uitkeringen te
ontzeggen aan EU-burgers die in GrootBrittannië werken en werkloos werden. (De
Standaard - Bart Beirlant - 26/06/2015)
Schotland liever in EU. Als de Britten kiezen
voor de Europese exit, vraagt Schotland een
nieuw referendum om in de EU te kunnen
blijven.
Dat beloofde de Schotse premier
Nicola Sturgeon in Brussel. De pro-Europese
boodschap van de Schotse premier is
ongezien en onmogelijk mis te verstaan.
Sturgeon eist een dubbele meerderheid bij de
stemming over het Britse EU-referendum. Niet
alleen moet er een globale meerderheid zijn in
het VK, ook in de deelstaten Engeland,
Schotland, Wales en Noord-Ierland moet er
telkens een meerderheid zijn voor een uitstap
uit de Unie.
Volgens Sturgeon is de Unie
inderdaad aan hervormingen toe, zoals de
Britse premier David Cameron beweert. Maar
ze ziet geen heil in de door Cameron geëiste
wijziging van de EU-verdragen. (De Tijd - K.
Van Haver - 3/06/2015)
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De aanval van de Britse ‘out brigade’.
Terwijl het ‘in kamp‘ een gezamenlijk
campagne platform voorbereidt, vormt zich in
Westminster helemaal geen verenigde ‘out
brigade’. In tegendeel het eurosceptisch front
is verdeeld en verward. Ook peilingen tonen
voorlopig nog geen meerderheid van neenstemmers. Daarom leggen de invloedrijke
eurosceptische campagnevoerders de nadruk
niet op een uitgesproken ‘out campagne’, maar
wel op hetgeen Cameron aan de bevolking zal
voorstellen tijdens het referendum. Deze
benadering heeft de eurosceptische
Conservatieven aangespoord hun
samenwerking met UKIP te stoppen.
De
eurosceptici van de Conservatieve Partij zijn
verdeeld in minimalisten en maximalisten die
beide invloed willen uitoefenen op het
onderhandelingspakket van Cameron. De
maximalisten binnen de Conservatieve partij
willen uit de EU, wat Cameron ook binnenhaalt
in Brussel.
Voor hen stelt zich de vraag of
partijtrouw voorrang moet krijgen al dan niet.
(Politico - Ben Judah - 11/06/2015)
Wijziging EU-verdrag niet uitgesloten. Om
de Britten binnen de EU te houden sluit de
Duitse kanselier Angela Merkel een wijziging
van het Verdrag van Lissabon niet bij voorbaat
uit.
Maar niemand ziet hoe zoiets
realiseerbaar is tegen eind 2017 (zelfs 2016),
wanneer Cameron zijn referendum wil houden.
Merkel herinnerde Cameron eraan dat er best
over de inhoud gesproken wordt.
Maar, zei
ze, ‘als we overtuigd zijn over wat er moet
veranderen, mogen we niet zeggen dat een
wijziging van het verdrag totaal onmogelijk is’.
De vraag rijst of de uitspraak van Merkel meer
is dan een tactische opstelling. Als de Britten
de dans openen, zullen andere landen niet
aarzelen om ook hun eisen op tafel te leggen bijvoorbeeld om de economische en monetaire
unie te verdiepen.
Hoe zwaarder de last die
op de wagen wordt geladen, hoe moeilijker om
alles af te ronden in maximum anderhalf jaar.
(De Standaard - Bart Beirlant - 30/05/2015)
Geen aparte EU-deals voor de Britten. Guy
Verhofstadt, liberaal fractieleider in het
ESIC Nieuwsbrief 101

30 juni 2015

Europees Parlement, heeft het gehad met de
waslijst aan eisen en uitzonderingen voor
individuele EU-lidstaten. Als David Cameron
opnieuw wil onderhandelen over de rol van zijn
land binnen de Unie, moet hij één ding
begrijpen: ‘Wie eigen voorwaarden stelt,
verliest zijn recht om mee te beslissen over de
regels’. (De Standaard - 15/05/2015)
Een denkpiste ter overweging.
Matthew
Elliot, waarvan verwacht wordt dat hij de ‘no
campagne‘ zal leiden, houdt er volgende
redenering op na. Hij verklaarde te zullen
campagne voeren tegen een door de
Conservatieven onderhandelde ‘cosmetic deal’.
We wensen meer fundamentele
heronderhandelingen, namelijk diegene die
zouden leiden naar een twee-snelheden
Europese Unie. Enerzijds met een eurozone en
de Europese Unie en anderzijds een
buitengroep die niet alleen Groot-Brittannië,
maar eventueel ook Noorwegen, Zweden en
Turkije omvat, die samenwerkt op
transnationale thema’s zoals milieu en vooral
op onderlinge handel. Elliot neemt aan dat een
verdragswijziging vroeg of laat ter sprake moet
komen over de eurozone. Een protocol kan de
wijziging voorlopig mogelijk maken.
Dit
protocol kan formeel worden uitgevoerd in een
nieuw eurozone-verdrag, dat wellicht in 2019
het leven zal zien. (Politico - Ben Judah 11/06/2015)
De denkpiste van Macron en Gabriel.
De
Franse en de Duitse ministers Macron en
Gabriel (beiden bevoegd voor economie)
hebben recent hun gezamelijke steun voor een
twee-snelheden Europa kenbaar gemaakt.
Hierin zou de eurozone een eigen parlement
hebben en eventueel zijn schulden kunnen
mutualiseren.
Deze ideeën liggen mijlenver
van de opvattingen van hun respectievelijke
leiders, François Hollande en Angela Merkel.
Merkel is duidelijk gekant tegen de
mutualisering van de nationale schulden.
Frankrijk anderzijds zou wellicht nooit een
strengere budgetcontrole en structurele
hervormingen accepteren.
(Politico - M.
Karnitschnig - 4/06/2015)
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extern beleid
Rusland moet hier niet in beslissen.
De
EU zal op de top met de oostelijke buren in
Riga mededelen dat de vrijhandelszone met
Oekraïne van kracht wordt, niettegenstaande
de Russische dreiging van represailles. EUcommissaris voor Handel Cecilia Malmström
repliceerde dat het ‘niet aan Rusland is om een
beslissing te nemen.
Bovendien werd de
invoering reeds met een jaar uitgesteld’.
Tijdens de eerste-ministers-vergadering van
het Oostelijk Partnerschap in Brussel wordt de
vooruitgang besproken inzake onderlinge
handel.
Zijn aanwezig de EUhandelsministers, Armenië, Azerbeidzjan, WitRusland, Georgië, Moldavië en Oekraïne.
(New Europe - 10/05/2015)
Top in Riga.
Belgische premier Charles
Michel is naar Riga afgereisd voor een Top van
het Oostelijk partnerschap, waarbij leden van
de EU een aantal oostelijke buren ontmoeten
om politieke en economische banden aan te
halen.
Rusland staat erg wantrouwig
tegenover de associatie-akkoorden die de EU
afsluit met zijn oostelijke buren, tevens
voormalige Sovjetrepublieken.
De Russen
vrezen aan invloed te verliezen. Enkele landen
van de Riga-top, zoals Georgië, Moldavië en
Oekraïne, zouden maar al te graag de banden
met de EU versterken en op termijn zelfs het
lidmaatschap verwerven. Maar voor Charles
Michel staat het lidmaatschap niet op de
agenda in Riga en moeten deze landen nog
heel wat hervormingen doorvoeren alvorens dit
in overweging kan worden genomen.
Eenzelfde geluid bij commissievoorzitter JeanClaude Juncker.
(De Standaard - Belga 20/05/2015)
Poetin spreekt niet meer over
‘Novorossiya’. Rusland heeft laten verstaan
dat de separatistische autonoom verklaarde
republieken in Oost-Oekraïne eigenlijk bij
Oekraïne behoren.
Over ‘Novorossiya’ of
‘Nieuw-Rusland’ wordt niet meer gerept. De
term ‘Novo-russya’ werd door de separatisten
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gretig overgenomen. In juni riepen ze
‘Novorussya’ uit.
Het was een politieke
entiteit waarin niet alleen de separatistische
gebieden Donetsk en Loegansk zaten, maar
ook Charkov en Dnjepropetrovsk, die nog in
handen zijn van de Oekraïense overheid.
Sinds enkele dagen werkt de website van het
‘Novorussiya’-parlement niet meer en heeft het
parlement zijn activiteiten opgeschort. Het is
sommige analisten niet ontgaan dat de
Russische minister van Buitenlandse Zaken
vorige week zei dat de zelfverklaarde
autonome republieken Donetsk en Loegansk
deel uitmaken van Oekraïne. Zo’n uitspraak
zou een jaar geleden ondenkbaar geweest zijn.
Mogelijk heeft Rusland, dat zwaar lijdt onder de
internationale sancties en de val van de
olieprijzen, geen zin meer in een oorlog in
Oost-Oekraïne. (De Standaard - C. Hancké 27/ 05/2015)
Hevige gevechten in Oekraïne.
In OostOekraïne is het geweld tussen regerings
troepen en pro-Russische rebellen opnieuw
opgelaaid, ondanks het staakt-het-vuren dat in
februari inging.
Oekraïne en Rusland
beschuldigen elkaar, terwijl het westen een
nieuwe spiraal van geweld vreest. Volgens de
regering in Kiev zijn de pro-Russische rebellen
in de buurt van Mariinka, op een twintig
kilometer van Donetsk, met een ‘nieuw
grootschalig offensief gestart. (De Standaard Belga - 4/06/52015)
EU verlengt sancties. De landen van de EU
zijn volgens diplomaten overeengekomen om
de sancties tegen Rusland met zes maanden
te verlengen, tot 31 januari 2016.
De
beslissing moet maandag nog geratificeerd
worden door de ministers van Buitenlandse
Zaken, maar dat zou slechts een formaliteit
zijn. Een woordvoerder van het Kremlin liet al
weten dat Rusland zijn tegenmaatregelen dan
ook verlengt. Die omvatten een invoerverbod
van veel westerse voedingsproducten.
(De
Standaard - rts -18/06/2015)
Gesprek met Poetin.
De Duitse
bondskanselier Merkel en de Franse president
Hollande hebben met de Russische president
7
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Poetin gesproken over schendingen van het
vredesakkoord dat in Minsk is afgesloten over
de crisis in Oost-Oekraïne.
In een
telefoongesprek wezen ze op de
‘ontoereikende‘ vooruitgang die in Oekraïne
wordt geboekt.
(De Standaard - Belga 22/06/2015)
VS versterkt flitsleger in Europa.
De VS
gaan de nieuwe ‘flitsmacht‘ van de NAVO in
Europa versterken met speciale eenheden,
inlichtingen en strategisch en logistiek transport
Die flitsmacht moet binnen de 48 uur bij een
conflicthaard kunnen zijn. Ze is een reactie op
de Russische invasie in Oekraïne en moet
vooral de lidstaten in Oost-Europa beschermen
en gerust stellen. (De Tijd - 23/06/2015)
België in de tweede oefening flitsmacht.
Momenteel loopt in Nederland en Tsjechië de
eerste oefening van de flitsmacht van de
NAVO.
De tweede is gepland van 9 tot 20
juni.
In het westen van Polen zullen vooral
Nederland, Duitsland en Noorwegen snelle
troepenontplooiingen oefenen.
Een peloton
van het artillerie-bataljon uit Brasschaat traint
dan mee. (De Tijd - 7/04/2015)
Chinese beurszeepbel spat open.
De
Chinese beurzen hebben hun slechtste dag
achter de rug. Bijna 2000 van de 2800
bedrijven op de lokale beurzen van Shanghai
en Shenzhen tuimelden gisteren met 10 %
naar beneden.
Dat is het maximum
gelimiteerde dagverlies.
Zonder die
automatische stopknop was de schade wellicht
nog groter. We zitten in het midden van de
correctie. De Chinese beurzen zullen dus nog
verder dalen.
Tot nog toe heeft de correctie
op de Chinese beurzen geen gevolgen voor de
verwachtingen van economen. Wij gaan nog
altijd uit van een zachte landing van de
Chinese economie.
(De Tijd - Rousseau 27/06/2015)
Spanning tussen de twee grootmachten
stijgt. In zijn boek ‘China’s coming war with
Asia‘ legt Jonathan Holslag (prof. VUB) uit
waarom zo’n oorlog onvermijdelijk is. Volgens
hem heeft China (of beter: de Communistische
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Partij die er de plak zwaait) vier grote doelen:
de controle behouden over de grensregio’s, de
interne macht behouden door de economie te
laten draaien, internationale erkenning krijgen
en ‘verloren‘ grondgebied opnieuw opeisen.
‘En al die dingen samen zijn nu eenmaal niet
verenigbaar met een vreedzame toekomst. Er
heerst ook een heel diep wantrouwen tussen
de verschillende machten in de regio, en dat
zal - gezien de slechte economische situatie alleen maar verergeren‘. ‘Al bij al houden de
VS zich nog redelijk gedeisd’, vindt Holslag. ‘Ze
gebruiken nu vooral de strategie van het
machtsevenwicht: op de Zuid-Chinese Zee
houden ze zich gedeisd, maar daarbuiten zijn
ze wel gigantisch aanwezig. Ze proberen de
Chinese macht in te dammen vanop afstand’.
(De Standaard - S. Van Den Broeck 27/05/2015)
China wint letterlijk terrein.
Vergeet de
Senkaku-eilanden. Even verderop is Peking in
ijltempo betwiste atollen aan het opspuiten tot
militaire basissen. De Spratly-eilanden zijn de
nieuwe bron van spanningen tussen de buren
in het Verre-Oosten. Gaat China te ver? Het
is de strategie van het voldongen feit.
Bewoonbaar zijn de eilanden niet, maar ze zijn
wel ideaal als uitvalsbasis voor oorlogsschepen
of militaire vliegtuigen. Gisteren stelde Peking
een nieuwe maritieme strategie voor. China is
niet alleen van plan defensief op te treden in de
open zee, maar ook offensief, ‘als het nodig is’.
Een niet mis te verstane waarschuwing aan het
adres van de buren en de VS.
Op een
bijeenkomst van de ASEAN werd een
waarschuwing uitgestuurd aan Peking dat de
aanpak ‘een bedreiging vormt voor de vrede,
veiligheid en stabiliteit in de regio’.
Vo o r
de buren is het opspuiten van eilanden in
betwist gebied niet alleen woordbreuk (China
beloofde vroeger zelfbeheersing). Ze zien het
als een bewijs dat China als opkomende
grootmacht geen betrouwbare buur is en dat
leidt tot spanningen. Het gebied is niet alleen
een symbool in de strijd om de macht. Er zit
ook heel wat olie en gas onder de bodem.
Bovendien loopt er een levensbelangrijke
scheepsroute. (De Standaard - A. De Greef 28/05/2015)
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China grijpt financiële wereldmacht tegen
2050. China is druk aan het bouwen aan een
eigen IMF en Wereldbank.
Historisch is dat
niet onlogisch. Na de opmars van de Chinese
e c o n o m i e v o l g t n u o o k d e fi n a n c i ë l e
hegemonie. Het Verenigd Koninkrijk kwam snel
over de brug, de rest van Europa volgde snel
en uiteindelijk stapte zelfs Iran gisteren in de
Asian International Investment Bank (AIIB). De
door China opgezette tegenhanger van de
Wereldbank telt nu de belangrijkste
economieën van Azië en Europa onder zijn
medeoprichters.
Alleen Japan en de
Verenigde Staten doen niet mee.
Een
onderzoek van prof. Angus Maddison
(historicus) toont dat de wereldeconomie
langzaam terugkeert naar de
machtsverhoudingen die normaal waren
voordat het Europese kolonialisme en de
industrialisering de balans verstoorden en van
Europa een alles dominerende wereldmacht
maakten. De enige werkelijke nieuwe factor
daarbij is de ontdekking en de opkomst van de
Nieuwe wereld, de Amerika’s, waar de VS al
snel uitgroeiden tot een blijvende grootmacht.
(De Standaard - M. Schinkel 9/04/2015)

Midden Oosten
De kracht van de Islamitische Staat.
Door
de Amerikaanse luchtaanvallen is het gebied in
Irak dat de Islamitische Staat controleert zeker
een kwart kleiner geworden. De Iraakse
premier Haider al-Abali pleitte gisteren in het
Witte Huis voor nog zwaarder geschut. IS werd
teruggedrongen in Kobani, maar counterde dat
door terreinwinst te boeken in onder meer de
hoofdstad Damascus.
(De Tijd - J. Van Hessche -15/04/2015)
IS wil westen naar het slagveld lokken.
‘Pak de Islamitische Staat niet alleen militair
aan’, zegt de Amerikaanse terrorisme-experte
Jessica Stern.
‘Het Westen moet ook een
ideologisch tegenoffensief op poten zetten’. IS
heeft alles op zijn kop gezet. ‘Het probleem
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met IS is dat geen enkele optie (of strategie om
IS uit te schakelen) perfect is. Elke strategie
tegen IS heeft het potentieel om de situatie
alleen maar erger te maken. IS is een hybride
organisatie. Het is een rebellengroep in Irak en
Syrië, en een terreurbeweging in de rest van
de wereld.
We moeten daar een hybride
strategie tegenover zetten.
Een militair
offensief in Irak en Syrië kan de groep
tegenhouden. En tezelfdertijd moeten we een
manier bedenken om de ideologie en de
verspreiding ervan te counteren’.
‘In
tegenstelling tot Al Qaeda biedt IS de jongeren
een duidelijk project: het kalifaat. IS verkoopt
dat als een volwaardige en zuivere islamitische
staat op basis van de sharia. ‘Veel moslims in
het Westen hebben het sowieso moeilijk om
hun identiteit af te bakenen. Daarbij komt nog
dat veel migrantenfamilies uiteenvallen. De
ouders en de kinderen leven in totaal
verschillende werelden. Die generatiekloof is
ontzettend gevaarlijk’. (De Tijd - E. Ziarczyk 15/04/2015)
Islamexperts in actie.
Een netwerk van
islamexperts zal in scholen een ‘tegendiscours‘
voeren in de strijd tegen radicalisering. Dat is
één van de 40 maatregelen in het actieplan
tegen radicalisering dat de Vlaamse regering
gisteren heeft goedgekeurd. Het is de basis
van de preventieve aanpak van radicalisering
in Vlaanderen, terwijl de federale regering
vooral inzet op repressie in de strijd tegen
radicalisering. Lokale besturen die te maken
hebben met radicalisering worden meer
ondersteund. (De Tijd - 4/04/2015)
Strategie tegen IS faalt.
‘In februari 2015
vroeg president Barack Obama een nieuw
mandaat aan het Amerikaanse Congres om IS
te bestrijden. De kern van de strategie bestond
uit een luchtoffensief. (...) Behalve militaire
macht kunnen ook diplomatieke, economische
en andere middelen worden ingezet om IS te
verzwakken en uiteindelijk te vernietigen. Er
kwam in Syrië een de facto samenwerking met
de inlichtingendiensten van de sjitischalevitische president Bashar al-Assad.
Washington wijzigde zijn beleid door te stellen
dat al-Assad ‘betrokken moest worden in
9
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toekomstige gesprekken over een
machtstransitie’. Washington wil Bagdad nu
versneld duizend antitankraketten geven.
Rusland kondigde donderdag aan dat het zijn
wapenleveringen zal opvoeren.
Een
herziening van de militaire campagne mag niet
beperkt blijven tot het operationele. Ze moet
ingebed zijn in een politiek-strategische visie
over wat voor een soort Syrië en Irak nadien
moeten worden opgebouwd. Er moet nu een
economisch plan voor wederopbouw
onderhandeld worden’, stelt David Criekemans,
docent UAntwerpen. (De Tijd - 25/05/2015)

Interne Markt
Einde melkquota. Vanaf 1 april 2015 mogen
de boeren van Europa zoveel melk verkopen
als ze willen.
De Belgische melksector
investeerde de jongste jaren fors en is klaar om
met 20 procent te groeien.
Ook de
melkverwerkende bedrijven bereiden zich voor
op de vrijmaking van de markt. De vrijmaking
zal snel te voelen zijn in lagere prijzen en in
lagere inkomens voor de boeren. Toch deelt
niet heel de sector die vrees. De mondiale
vraag naar melkproducten zal jaarlijks met zo’n
2 à 3 procent groeien, vooral door een
stijgende behoefte in Azië en Afrika. Iedere
tien jaar groeit de vraag naar melk met 150
miljard liter.
Dat is evenveel als Europa
produceert. (De Tijd - T. Steel - 1/04/2015)
Strenge EU-regels handel in bloedmineralen.
Niet alleen aan diamanten, ook
aan mineralen, gebruikt in computers,
koelkasten en gsm’s, kleeft vaak bloed uit
conflictgebieden als Oost-Congo.
Het
Europees Parlement eist daarom een
kwaliteitslabel voor kostbare mineralen als
goud, tin, tantalium en wolfram doorheen de
hele productieketen. De EU-Commissie had
alleen een vrijwillige certificatie voorgesteld
voor de herkomst van die mineralen. ‘Een
overwinning van de mensenrechten op
economische belangen’, noemt Bart Staes
(groen) het. (De Tijd - KV - 21/05/2015)
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EU ontsluit overheidsopdrachten.
Vanaf
volgend jaar gelden nieuwe regels voor
openbare aanbestedingen.
Europa wil de
markt ter waarde van 2400 miljard euro
openbreken voor kleinere kmo’s.
De
Europese richtlijn van 24 maart 2014, een
vuistdikke bundel papier met zeer
gedetailleerde bepalingen, moet tegen 18 april
2016 zijn omgezet in nationale wetgeving.
Behalve op administratieve vereenvoudiging en
meer trans-parantie mikt de nieuwe Europese
regulering op een gemakkelijkere toegang van
kmo’s tot overheidsopdrachten. Er komt de
mogelijkheid opdrachten in stukjes op te delen.
Europa remt wel de kmo’s door keurmerken en
certificaten te stimuleren
Voor kleine kmo’s
ligt de kostprijs voor de certificaten die nodig
zijn om mee te dingen naar een opdracht vaak
te hoog.
De volledige digitalisering van de
aanbestedingsprocedure zal tegen oktober
2018 een feit zijn. De nieuwe reglementering
voor overheden wordt ook een hefboom om in
hun toewijzingen niet enkel op het criterium
prijs te moeten selecteren.
De bedrijven
kunnen niet zomaar een offerte indienen en
later de opdracht uitbesteden aan onder
aannemers
Overheden mogen vooraf
duidelijkheid eisen over welk deel van de
opdracht naar welke onderaannemer wordt
doorgeschoven. (De Tijd - T. Steel - 30/04/15)
Europese antitrustzaak tegen Gazprom. De
Europese Commissie zal Gazprom woensdag
officieel haar grieven overmaken in de
antitrustzaak die ze in 2011 tegen het
Russische staatsbedrijf opende. Het Kremlin
noemt de aanklacht absoluut onaanvaardbaar.
De Commissie beschuldigt Gazprom ervan
misbruik te maken van zijn dominante positie in
de markt om zijn klanten in het oosten van
Europa te hoge gasprijzen aan te rekenen.
Gazprom verhinderde ook de vrije doorverkoop
van gas tussen lidstaten en zou de
diversifiëring van de leveranciers hebben
verhinderd. Gazprom heeft nu tien weken om
te reageren. Een minnelijke schikking is nog
altijd mogelijk. De Commissie heeft het recht
om boetes op te leggen ten belope van tien
procent van de wereldwijde omzet van het
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bedrijf, die in 2012 117 miljard euro bedroeg.
Ook kan Gazprom gedwongen worden zijn
praktijken aan te passen. Begin vorig jaar
probeerde Gazprom al eens de kwestie in der
minne te regelen.
(De Standaard - blg 21/04/2015)
EU treuzelt niettegenstaande 157 mia
kosten. Zweden spande een rechtszaak aan
tegen de Europese Commissie omdat ze
treuzelt met wetgeving rond hormoon
verstorende stoffen (EDC’s). De blootstelling
aan die stoffen kost de Europese overheden
elk jaar 157 miljard euro aan gezondheidszorg.
Volgens die studie veroorzaken die stoffen
obesitas, hebben een negatieve invloed op het
IQ, op onvruchtbaarheid én zijn ze
verantwoordelijk voor minstens 5 procent van
de gevallen van autisme. Toch lijkt de studie
voor de Europese Commissie geen aansporing
om vaart te zetten achter een nieuwe
regelgeving voor EDC’s.
De Commissie had
er zich in 2009 toe verbonden tegen eind 2013
met criteria te komen om EDC’s te
identificeren.
De verantwoordelijke eurocommissaris zei dat de analyse van de 700
chemische stoffen op hormonenverstorende
eigenschappen nog zeker tot eind 2016 zal
duren. De politieke druk wordt nochtans
opgevoerd. (De Standaard - ig - 21/05/2015)
EU’s energie-unie.
Een jaar geleden heeft
Donald Tusk, toen nog premier van Polen,
opgeroepen een Europese energie-unie in het
leven te roepen. Het programma dat nu wordt
uitgewerkt verschilt echter volledig van hetgeen
oorspronkelijk werd voorgesteld. In plaats van
steenkool en schaliegas te verheerlijken, luidt
het nu dat ‘wij een economie die gedreven
wordt door fossiele brandstoffen en schalieenergie moeten verlaten’. De afhankelijkheid
van Rusland verminderen en de bronnen
diversifiëren blijft wel overeind. De principes
van zekerheid van bevoorrading en
infrastructuur zijn nog steeds belangrijk, maar
de vermindering van de vraag naar energie en
een koolstofarme energie-mix krijgen nu wel
aandacht. De huidige inspanningen om een
Europese energie-unie te realiseren zijn in lijn
met de voltooiing van de interne markt en de
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liberalisering van de energiemarkt.
Gezamenlijke gasaankopen hebben nog
steeds een vrijwillig karakter. Duitsland en het
VK betwijfelen of die aankopen wel te
verzoenen zijn met de vrije markt principes.
De West-Europese energie-industrie heeft
sterke lange termijn contracten met Gazprom
en zegt geen behoefte te hebben aan een
grotere tussenkomst van de Europese
Commissie. Toch willen de Europese leiders
een grotere transparantie bevorderen voor
gascontracten met externe leveranciers.
(Politico - K. Oroschakoff - 23/04/2015)
Turkish Stream in december 2016 klaar.
Gazprom verklaart dat de pijpleiding van
Turkish Stream (de leiding vertrekt niet ver van
de Krim en steekt de Zwarte Zee over om aan
land te komen in het Europese deel van
Turkije) tegen december 2016 operationeel zal
zijn.
Dan zullen ook de leveringen van gas
aan Turkije starten.
De leiding zal een
jaarlijkse capaciteit van 63 miljard cbm hebben
en vervangt de geannuleerde South Stream.
De bestaande Blue Stream pijpleiding, met een
capaciteit van 16 miljard cbm, die de Turkse
markt reeds van gas voorziet, zal worden
gemoderniseerd De gasconsumptie in Turkije
is de laatste 10 jaar verdubbeld. (New Europe
- 10/05/2015)

vrijhandels
gesprekken
Malmström stelt permanent arbitragehof
voor.
De opname van het Investor-to-state
dispute settlement mechanism (ISDS) in het
handelsverdrag met de VS (TTIP) dreigt de
onderhandelingen over dit akkoord te doen
ontsporen. Het protest in Europa tegen de
arbitrageprocedure was zo heftig dat de
Commissie de gesprekken met de VS over dit
onderdeel opschortte en een publieke
consultatie organiseerde. Malmström stelt
verbeteringen voor op vier terreinen.
De
versterking van het recht van overheden om
wetten en regels uit te vaardigen; de
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benoeming van de onafhankelijke arbiters en
een duidelijke relatie tussen de nationale
rechtbanken en de ISDS-arbitrage werden al in
zekere mate opgenomen in het
handelsakkoord met Canada, dat nu ter
ratificatie voorligt.
Malmström’s vierde
voorstel is het meest vernieuwende: de
invoering van een beroepspro-cedure tegen de
beslissingen van de arbiters en later, de
oprichting van een permanent hof van beroep.
Desondanks blijft de sociaal-democratische
fractie in het Europees Parlement zich
verzetten tegen de opname van het ISDS in
het TTIP-vrijhandelsverdrag.
Een haar in de boter.
Het Europees
Parlement besloot woensdag toch niet te
debatteren over zijn standpunt over het
vrijhandelsakkoord (TTIP) met de Verenigde
Staten.
De stemming en het debat zijn
geschrapt omdat er onenigheid is tussen de
verschillende fracties. Het conflict ontstond na
onderhandelingen over het arbitrage
mechanisme ISDS (Investor-to-state dispute
settlement) ISDS moet ervoor zorgen dat, als
het transatlantisch vrijhandelsakkoord er
eenmaal is, conflicten tussen overheden en
bedrijven worden opgelost. Alles draait om het
voorzorgsbeginsel dat in de EU net anders is
dan in de VS. Europese regulatoren hanteren
de regel: we verbieden producten als de
wetenschap niet in staat is om zelf het kleinste
risico voor de gezondheid van mensen, dieren
en platen volledig uit te sluiten.
De
Amerikanen doen net andersom. Tenzij de
wetenschap onomstotelijk aantoont dat ze
gevaarlijk zijn, mag het product de markt op.
Zij eisen dat de EU haar goed keuringsproces
baseert op het advies van haar eigen
wetenschappers. Met andere woorden: voor
de Amerikanen is dit beginsel een
onaanvaardbare ‘technische handelsbelemmering’. Over ISDS was vorige week
een overeenkomst gevonden. De S&D kwam
daar echter op terug. (De Standaard - W.
Kopinga - 10/06/2015)
Oorzaak van de verdeeldheid.
De
socialisten willen niet weten van private
tribunalen. De EVP wil ze er absoluut in, wel in
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een gemoderniseerde versie. Ook de liberalen
en de ECR zijn voor die modernisering.
De
procedure verhuist opnieuw naar de
parlementaire commissie Handel en komt ten
vroegste na de vakantie weer in het voltallige
parlement.
De stemming is belangrijk. De
Europese regeringen gaven in juni 2013 groen
licht om de onderhandelingen op te starten en
stemden in met de private tribunalen.
Het
Europees Parlement moet pas stemmen als de
onderhandelingen afgerond zijn.
Maar door
nu al een tekst goed te keuren kan het de
onderhandelaars de krijtlijnen meegeven van
wat het op het einde van de rit zal aanvaarden
en wat niet. (De Tijd - B. Haeck - 10/06/2015)
Economische NAVO.
De initiatiefnemers
hebben veel meer op het oog dan een handelsen investeringsverdrag.
Hun visie is van
geopolitieke breedte.
Als het partnerschap
ooit tot stand komt, vormen de Europese Unie
en de Verenigde Staten een blok van 900
miljoen mensen, goed voor een derde van de
wereldhandel en de helft van de
wereldeconomie. Zonder een hechte alliantie
met de VS dreigt Europa weg te zinken in
irrelevantie, een marginaal stukje wereld te
worden, waarschuwen de voorstanders.
Zonder akkoord dreigt de VS helemaal de
pivot, de strategische bocht, naar Azië te
maken, waar de onderhandelingen met elf
landen over een partnerschap de eindfase
nadert. De spanning met Rusland over OostEuropa heeft de Europeanen gesterkt in hun
overtuiging dat TTIP een zegen zou zijn. Het
ambitieuze opzet maakt TTIP bijzonder
ingewikkeld. Het bestrijkt drie grote domeinen:
markttoegang, handelsbelemmeringen en
wereldwijde regels. (De Standaard - E. Neefs 23/05/2015)

digitaal europa
Facebook ontmaskerd. Zes jonge Belgische
onderzoekers hebben deze week de
wereldpers gehaald door bloot te leggen hoe
Facebook de privacy schendt. Behalve België
gaan nog vijf landen het onderzoek gebruiken
12

2° kwartaal

Nr 101

om Facebook aan te pakken.
Facebook
monitort niet alleen in detail het surfgedrag van
Facebook-gebruikers.
Ook wie niet op
Facebook zit, ontsnapt niet aan het alziende
oog van Facebook.
De Europese privacy
wetgeving heeft duidelijke spelregels
vastgelegd en toch overtreedt Facebook ze.
De Europese wetgeving is heel duidelijk over
cookies. Je moet toestemming krijgen van de
gebruiker.
(De Tijd - S. Demeester 4/04/2015)
België rolt spierballen.
De Belgische
privacywaakhond neemt internationaal het
voortouw in de strijd tegen het privacybeleid
van Facebook.
‘Voor het jaareinde moet er
beterschap zijn. Zo niet volgt een strafzaak’.
De aanleiding voor het onderzoek was de
storm die eind vorig jaar ontstond toen
Facebook zijn nieuwe gebruiksvoorwaarden
lanceerde. (De Tijd - SD - 16/05/2015)
Europa pakt Facebook en co aan.
De
Europese ministers van Justitie zijn het
gisteren eens geraakt over strengere privacyregels voor Facebook en co.
De nieuwe
verordening moet de twintig jaar oude
privacywet naar de 21ste eeuw tillen. Drie
jaren hebben de EU-lidstaten gedebatteerd
over de verordening.
Dat de kogel door de
kerk is, betekent niet dat we morgen al nieuwe
regels hebben. De Europese Commissie en
het Europees Parlement moeten het pakket
maatregelen eerst nog bespreken. Belangrijk
is dat de nieuwe regels meteen voor alle
lidstaten gelden. In het oude systeem konden
de lidstaten zelf invullen in hoeverre ze de
Europese richtlijn uit 1995 interpreteerden.
Daardoor konden technoreuzen van een land
als Ierland gebruik maken om de strengere
regels van pakweg Duitsland te ontwijken. (De
Tijd - S. Demeester - 16/06/25015)
EU onderzoekt Amazon’s macht.
De
Europese Commissie begint een onderzoek
naar Amazon. Ze wil weten of de webwinkel
op de e-boekenmarkt alle rivalen bij voorbaat
de nek omwringt. Monopoliseert Amazon de
volledige e-boekenmarkt, waardoor de klant
uiteindelijk geen keuze meer heeft?
Een
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officieel onderzoek is de eerste formele stap
van een procedure die uiteindelijk tot een boete
kan leiden.
(De Tijd - W. De Preter 12/06/2015)
Europa bedreigt Google.
De Europese
Commissie beschuldigt Google ervan de markt
voor e-commerce te verstoren door zijn eigen
prijsvergelijker Google Shopper voor te
trekken. Daardoor vinden klanten niet de voor
hun relevante winkels en hebben nieuwe
bedrijven het lastiger om klanten te vinden.
De Commissie onderzoekt ook of Google over
de schreef gaat met zijn Androidbesturingssysteem. Ze vermoedt dat Google
fabrieken van tablets en smartphones verplicht
Google-apps automatisch te installeren. In dat
dossier is Google nog niet in beschuldiging
gesteld maar het onderzoek is wel begonnen.
Verstoort Google ook de markt voor het on-line
boeken van reizen? Legt Google overdreven
strikte voorwaarden op aan zijn adverteerders?
(De Tijd - B. Haeck - 16/04/2015)
Europa volgt streamingdienst Apple.
De
Europese Commissie richt het vizier op de
streamingdienst die Apple in de steigers heeft
staan. Volgens de Financial Times stuurde de
Commissie vragenlijsten naar verschillende
muzieklabels om duidelijkheid te krijgen over
wat voor contracten worden afgesloten om
muziek te leveren aan de dienst. Apple dreigt
dus een te duchten concurrent te worden voor
diensten als Spotify en Deezer. Europa wil de
concurrentiestrijd eerlijk laten verlopen. (De
Tijd - BS - 3/04/2015)
Waakhond voor webreuzen. De Europese
Unie overweegt een toezichthouder te creëren
voor de reuzen van het internet. Dat blijkt uit
een intern document dat de Wall Street Journal
kon inkijken. (De Tijd - 24/04/2015)
Een digitale interne markt. Het bedrijfsleven
en de overheden trekken niet het nodige profijt
uit de digitale instrumenten. Het doel van een
digitale interne markt is om de
wetgevingshinder weg te halen en uiteindelijk
te evolueren van 28 nationale markten naar
één enkele. Een volledig digitale interne markt
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kan tot 415 miljard euro bijdragen aan de
economie en kan honderdduizenden jobs
scheppen.
De Commissie heeft daarom 16
strategieën ontwikkeld om de 28-lidstaten te
duwen in de richting van een interne markt
voor digitale goederen, inhoud en diensten.
(New Europe - D. Alexe - 10/05/2015)

milieu
Pleidooien in klimaatzaak.
‘Er zijn nog
weinig vluchtroutes waar onze overheid
naartoe kan om geen sterker klimaatbeleid te
moeten voeren’, zei klimaatexpert Serge de
Gheldere na het horen van de pleidooien in de
Nederlandse Klimaatzaak.
Alle mogelijke
argumenten zijn hier al ontkracht’. Den Haag,
14 november 2012: de duurzaamheidsorganisatie Urgenda zet een juridische actie in
gang voor een groene revolutie met de inzet
van voldoende klimaatmaatregelen. ‘Er zijn
moedige rechters nodig om onze vordering toe
te wijzen. Het juridische zwaard is niet
zachtzinnig, maar als andere methoden niet
meer werken dan kunnen wij niet anders, in het
belang van toekomstige generaties’, zo besloot
de Nederlandse advocaat Koos van den Berg
zijn pleidooi in de rechtbank van Den Haag.
De actieorganisatie Urgenda had samen met
900 mede-eisers de Nederlandse staat voor de
rechtbank gedaagd om de overheid te
verplichten meer te doen om de klimaat
verandering tegen te gaan en haar
verantwoordelijkheid te nemen.
Serge de
Gheldere, CEO van Futureproofed, samen met
8500 mede-eisers, vat een gelijkaardige
rechtszaak aan tegen de Vlaamse, Waalse,
Brusselse en federale overheid.
(De
Standaard - I. Ghijs - 15/04/2015)
Uitspraak van de rechtbank in Den Haag.
De (Nederlandse) staat moet meer doen om de
uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
Dat zegt de rechtbank in Den Haag.
Het
vonnis legt de Nederlandse overheid op ervoor
te zorgen dat de uitstoot in 2020 minstens 25
procent lager is dan in 1990. De Nederlandse
rechtbank noemt zichzelf terughoudend.
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Daarom wil ze slechts een daling van de
uitstoot met 25 procent in plaats van met 40
procent.
Er wordt ook geen dwangsom
opgelegd. Toch botsen hier twee logica’s, die
van de politieke besluitvorming en die van de
juridische beoordeling van een betwisting. Een
rechter kan niet alleen burgers of bedrijven,
maar ook de overheid dwingen tot een bepaald
gedrag. Maar daarmee geeft hij nog niet de
middelen aan waarmee dat moet gebeuren.
Stel dat er geen politieke meerderheid is voor
de beleidsaanpassing, moet de regering die
dan toch uitvoeren op last van de rechtbank?
(De Standaard - B. Sturtewagen - 25/06/2015)
Rem op landbouwgewassen als
biobrandstof.
Het Europees Parlement zet
een plafond op het gebruik van landbouw
gewassen als brandstof. De bestaande EUregels bepalen dat 10 procent van het transport
tegen 2020 op biobrandstoffen moet rijden.
Europa wil nu meer inzetten op de nieuwe
generatie bio-brandstoffen. De ‘klassieke’ biobrandstoffen in het verkeer worden daarom
geplafonneerd op 7 procent.
(De Tijd - KV 29/04/2015)
CO2-uitstoot daalt in 2012.
Ook in 2012
worden in de Europese Unie weer minder
broeikasgassen uitgestoten, zo blijkt uit
d e fi n i t i e v e c i j f e r s v a n h e t E u r o p e e s
Milieuagentschap die zijn overgemaakt aan de
Verenigde Naties.
De Europese doelstelling
om de uitstoot tegen 2020 met 20 procent te
verminderen, ligt reeds binnen bereik, zo
bevestigen de statistieken.
(De Standaard Belga - 3/06/2015)

Groei en
tewerkstelling
Het noodzakelijke volstaat niet. Een groot
deel van de economische groei die de wereld
de voorbije crisisjaren is mislopen, komt nooit
meer terug.
We slagen er niet in het
geslagen gat dicht te fietsen omdat zowel in de
grote industrielanden als in de opkomende
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landen het groeitempo duurzaam is verzwakt.
We zijn dus minder rijk dan we hadden kunnen
of moeten zijn als het in 2007-2008 niet zo
gruwelijk was fout gelopen in de financiële
wereld en daar moeten we mee leren leven.
Dat staat, kort gezegd, in de jongste
economische vooruitzichten van het
Internationaal Monetair Fonds (IMF).
De
overheden moeten natuurlijk alles blijven doen
wat ze kunnen om het investeren en
ondernemen aan te zwengelen, maar
wonderen moeten we daar, onder meer gezien
de oprukkende vergrijzing, niet van
verwachten. De boodschap van het IMF is een
waarschuwing voor de overheden. Ze mogen
zich door de lage rente niet laten verblinden.
Ze lenen nu gratis, maar moeten extra
schulden vermijden en hun efficiëntie
verhogen.
De inspanningen die ze nu
uitstellen, worden des te harder als ze moeten
worden doorgevoerd wanneer de rente weer
begint te klimmen. (De Standaard - B.
Sturtewagen - 8/04/2015)
Zonder hervormingen hoge werkloosheid.
‘De beste economische vooruitzichten in zeven
jaar zijn geen excuus om broodnodige
structurele hervormingen uit te stellen’, zegt
Mario Draghi, voorzitter van de ECB.
Structurele hervormingen is een verzamel
naam voor uiteenlopende maatregelen, zoals
ingrepen in de arbeidsmarkt en om de hele
economie flexibeler te maken. Draghi
beklemtoonde dat er een wisselwerking
bestaat tussen structurele hervormingen en
monetair beleid. In de eurozone bedraagt de
potentiële groei van de economie - de
maximale groei die niet leidt tot een stijging van
de inflatie - minder dan 1 procent en die zal
lager blijven dan voor de crisis, signaleerde
Draghi.
‘Daarom dreigt een deel van de
economische schade permanent te worden en
zal de structurele werkloosheid zonder
hervormingen rond 10 procent blijven
schommelen. Als de eurolanden het beleid van
de beste landen volgen kunnen zij over een
periode van tien jaar het bbp met gemiddeld 11
procent verhogen. (De Tijd - W. Vervenne 22/05/2015)
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Vergrijzing kost België 1 % groei. Door de
veroudering van de bevolking ligt de potentiële
economische groei in ons land 1 % lager dan in
het vorige decennium, blijkt uit een
economische studie van het Birbeck College in
Londen.
D o o r d e d e m o g r a fi s c h e
ontwikkelingen wordt het aandeel van de 50plussers op de arbeidsmarkt groter. Maar die
zijn minder productief dan de jongeren. Ze zijn
ook minder innovatief. En een verouderende
bevolking leidt tot een daling van de
innovatiegraad in een economie.
Maar een
tragere groei is geen fataliteit, er kunnen
maatregelen worden genomen om ze op te
krikken, zegt het IMF. (De Tijd - S.Michielsen
- 9/04/2015)
Strijd tegen fraude bij detachering.
De
strijd tegen sociale fraude bij detachering wordt
opgevoerd belooft EU Commissaris Marianne
Thyssen.
Volgens Thyssen zijn er extra
maatregelen op komst om brievenbus firma’s
aan te pakken. Voor de bouwsector komt er
een ketting van juridische aansprakelijkheid
voor fraude door onderaannemers. Bedrijven
die werknemers naar een andere EU-lidstaat
detacheren, zullen verplicht worden alle
arbeids documenten beschikbaar te houden
voor controle door inspectiediensten.
De
nationale overheden zullen ook meer moeten
samenwerken om de sociale en arbeids
reglementering te doen naleven.
(De
Standaard - jir - 24/04/2015)
EU werkt aan sociale minimumnormen. De
Europese Commissie houdt een pleidooi voor
‘opwaartse sociale convergentie’ - diplomatieke
taal voor de invoering van sociale
minimumregels in alle EU-landen.
Commissaris Marianne Thyssen koppelt
economische flexibiliteit aan meer sociale
bescherming. Ze kreeg brede steun van haar
collega’s in de Europese Commissie voor een
beleidsprogramma dat de bestaande Europese
stimuli voor economische groei en jobcreatie
moet combineren met meer sociale
rechtvaardigheid en gelijkheid. Zelf beschikt
de Commissie niet over veel bevoegdheden ter
zake, maar Thyssen hoopt op veel impact van
aanbevelingen aan de nationale regeringen en
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van een sturende, coördinerende rol door
‘Brussel’. Ook de sociale dialoog met Europese
werk geversorganisaties en vakbonden moet
soelaas bieden. ‘We willen niet langer
meedoen aan de race to the bottom en zullen
werken aan een betere balans tussen
economische groei en sociale bescherming
van werknemers en uitkeringstrekkers’.
Thyssen opteert voor het gebruik van een vork
met een boven- en ondergrens waarbinnen de
EU-landen zich kunnen bewegen met hun
eigen sociale wetgeving.
(De Standaard - J.
Rasking - 10/06/2015)
Vlaanderen krijgt 900 miljoen voor
investeringen. Vlaanderen mag tussen 2014
en 2020 rekenen op 898 miljoen euro van de
Europese structuur- en investeringsfondsen.
Voor België gaat het in totaal om 2,28 miljard
euro. De Europese Unie wil via het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het
Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds
inzetten op banen en groei in Europa.
Het
Cohesiefonds is goed voor een derde van de
Europese begroting. (De Tijd - 11/06/2015)

banken en
clearinghouses
Tijdbom tikt bij schaduwbanken. Het kruim
van de bankwereld waarschuwt voor
gevaarlijke zeepbellen in de ongecontroleerde
schemerzone van het financiële systeem.
Lees schaduwbanken. De toplui van grote
i n t e r n a t i o n a l e fi n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n
waarschuwden de financiële toezichthouders
voor de toenemende gevaren van de lage
rente door het beleid van de centrale banken.
En ze vroegen in één adem om strengere
regels.
Een stap die alleen te verklaren is
door de toenemende vrees van topbankiers
dat de fatale dominosteen dit keer niet in de
klassieke banksector zal vallen, maar in de
schemerzone van de financiële sector. Die
schaduwbanken zijn een allegaartje van
p r o f e s s i o n e l e fi n a n c i e r i n g s fi r m a ’ s e n
buitenbalans vehikels die officieel geen bank
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zijn, maar wel vergelijkbare activiteiten
ontplooien. Gaande van hefboomfondsen en
vermogensbeheerders tot een rits exotische
letterwoorden. Het probleem? De schaduw
banken vallen niet of nauwelijks onder de
strenge regels voor de klassieke banken,
waardoor het voor speculanten erg verleidelijk
is de almaar strengere kapitaalregels langs die
duistere sluipweg te ontvluchten.
(De
Standaard - N. Tanghe - 19/05/2015)
EU-bankenwet verdaagd.
De bankenwet
moest het sluitstuk worden van een heuse
armada aan financiële wetgeving die de
Europese Commissie sinds 2008 heeft
uitgerold. De bankenwet moest de
risicoactiviteiten van banken strikt scheiden
van de normale bankactiviteiten voor bedrijven
en gezinnen.
Voormalig eurocommissaris
Michel Barnier wachtte tot januari 2014 om de
bankenwet op tafel te leggen. Hij koos niet
voor een opsplitsing
van de zaken- en
spaarbanken. Wel wil Barnier de mogelijkheid
open laten om dertig megabanken te dwingen
hun risico-activiteiten onder te brengen in een
apart filiaal. Speculeren voor eigen rekening
werd taboe voor die grootbanken.
Londen
kreeg een uitzondering: de Britse wet legt een
sterke kapitaalbuffer op aan risicobanken. Het
rapport dat gisteren voorlag verzwakte
Barnier’s voorstel nog verder.
Het voorzag
niet meer in instrumenten om een splitsing te
verplichten. Alle discretie komt bij de
toezichthouder te liggen: in de eurozone is dat
de ECB. Door de verwerping in het Europees
Parlement is er acht jaar na de crisis nog geen
structurele regeling tegen banken die ‘too big
to fail’ zijn (De Tijd - K. Van Haver 27/05/2015).
ECB en VK akkoord over clearinghouses.
Het VK en de ECB sloten een akkoord om de
clearinghouses in de City niet te verplaatsen
naar de eurozone. Om zich te verzetten tegen
de verdere integratie van de eurozone (met
controle door de ECB over die clearing houses)
legde het VK drie klachten neer tegen de ECB
voor het Europese Hof van Justitie. Een eerste
zaak werd in het voordeel van het VK beslecht.
Luidens de voorwaarden van het akkoord zal
de ECB niet in beroep gaan tegen die uitspraak
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en zal het VK de twee andere aanklachten
laten vallen.
(European Voice - N. Hirst 1/04/2015)

grieks,tumult
Griekse crisis (1).
Grieks referendum:
premier Tsipras adviseert zijn bevolking nee te
stemmen. En hij plaatste die keuze bovenaan
op het stembiljet. (30/06/2015) Juncker gaf zijn
versie van de feiten over de onder handelingen
van de voorbije maanden. ‘Er is nooit sprake
geweest van een ultimatum of een tekst die te
nemen of te laten was. De Griekse regering
vertelt volgens Juncker niet de volledige
waarheid aan haar bevolking.
(30/06/2015)
Het grootste gevaar van de Griekse crisis ligt
niet in de financiële markten, maar in het
afbrokkelen van de Europese Unie.
(30/06/2015) De Griekse banken blijven zes
werkdagen dicht tot na het referendum op 5
juli. Premier Tsipras kondigde kapitaal
controles aan. (29/06/2015) Wellicht ontploft
Syriza bij een deal. (27/06/2015)
De
Europese ministers van Financiën geven
Griekenland geen uitstel, het land moet op
dinsdagnacht ten laatste zijn verplichtingen
voldoen. Het vertrouwen is nu helemaal zoek:
zelfs bij een ‘ja-resultaat‘ bij een referendum is
de vraag of de Griekse regering de
maatregelen zal uitvoeren. (27/06/2015)
Volgens Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de
eurogroep, is de vraag hoe Griekenland zonder
hulpprogramma’s zal overleven. ‘Makkelijke
programma’s zijn niet beschikbaar ’.
(27/06/2015)
Griekse crisis (2) De Duitse filosoof Jürgen
Habermas houdt bondskanselier Merkel
persoonlijk verantwoordelijk voor het leed van
de Griekse bevolking. (27/06/2015) De
Europese geldschieters zijn met een
gezamenlijke voorstel gekomen dat het
bestaande hulpprogramma voor Griekenland
met vijf maanden zou verlengen (Griekenland
wijst het af). (26/06/2015) De grote belofte
van Tsipras bij de verkiezingen van 25 januari
was dat de maatregelen die zouden worden
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doorgedrukt de gewone Griek financieel niet
zouden treffen.
De voorstellen van de
Europese Commissie botsten telkens weer op
het verzet van het IMF. (25/06/2015) Voor er
een nieuwe schijf van 7,2 miljard kan worden
uitbetaald aan de Grieken moet het Duitse
parlement zijn goedkeuring verlenen aan het
akkoord. (24/06/2015) Tsipras zal het moeilijk
krijgen om een eventueel akkoord met de
instellingen goedgekeurd te krijgen in het
Griekse parlement.
‘Geen meerderheid
betekent het einde van mijn regering’, laat hij
weten. Het protest op straat en binnen Syriza
groeit. Tsipras heeft alvast beslist om een
vertrouwensstemming in het parlement te
vragen als er een akkoord is. (24/06/2015) In
gesteven hemd zijn gisterenavond in de
Griekse hoofdstad de pro-Europa-betogers op
straat gekomen. ‘Het land wordt geleid door
mensen met een blinddoek op’. ‘Europa is iets
zeer positiefs’. (23/06/2015)
Hoeveel keer Griekenland nog?
‘Hoe de
crisis in Griekenland ook eindigt, we zullen
lessen moeten trekken.
Lessen over een
gebrek aan inzicht over nieuwe toetredende
landen, over een politieke besluitvorming die te
vaak de realiteit ontkent en over beleidsmakers
die er blijven van uitgaan dat de bevolking de
waarheid niet aankan.
(...) Dat vooral
(geo)politieke drijfveren spelen voor
lidmaatschap van de Europese Unie is wellicht
aanvaardbaar, maar dat je lidmaatschap van
een muntunie op dezelfde wijze beslecht, is
gewoon roekeloos. (...)
Je kan een
concurrentienadeel van 10 procent nog
proberen te bekampen met een matiging van
de lonen en van de overheidsuitgaven, maar
als dit oploopt tot 30 procent wordt de pijngrens
van een land overschreden, stelt Ivan Van de
Cloot, hoofdeconoom Itinera en docent AMS.
(De Tijd - 23/06/2015)
Russische toenadering. Net nu de Griekse
crisis haar hoogtepunt bereikt, zoekt de
Griekse premier steun bij de grote Russische
boeman.
Op zijn tweedaagse reis naar
Moskou kreeg Tsipras heel wat toezeggingen.
Maar over directe financiële hulp is niet
gesproken, liet het Kremlin weten. Het Kremlin
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zegt dat overheidsgaranties of investeringen in
de gassector wel worden overwogen. Rusland
tekende alvast een voorlopige overeenkomst
voor de bouw van een aardgasleiding door
Griekenland. De toenadering tussen Athene
en Moskou wordt scheef bekeken door de
andere EU-landen.
Deze willen net minder
afhankelijk worden van het Russische gas. De
EU beslist over de verlenging van de sancties
tegen Rusland. (De Tijd - KV - 20/06/2015)
Griekse crisis (3) Volgens Yanis Varoufakis
heeft Griekenland geen nood aan extra
leningen, maar aan een genereuze geest.
(20/06/2015)
‘Ik hoop dat het niet tot een
Grieks faillissement komt.
Maar als het
gebeurt, gebeurt het’, zei de Nederlandse
premier. (20/016/20145) We zitten gevaarlijk
dicht bij de aanvaarding van een Grexit.
(19/06/2015)
‘Het heeft geen zin snel een
compromis te maken als er binnen een half
jaar opnieuw tekorten zijn en we terug naar af
gaan’, stelt Jeroen Dijsselbloem. (19/06/2015)
‘De vorige Griekse regeringen zijn roekeloos
omgesprongen met uitgaven en stapelden te
veel kredieten op, maar even schuldig zijn de
financiële instellingen die even roekeloos
kredieten toestonden’.
‘De Griekse politici
hebben het land in grote problemen gebracht,
maar de reddingsoperatie heeft de toestand
niet verbeterd of gestabiliseerd. In tegendeel’,
stelt J. Vanempten. (De Tijd - 19/06/2015)
De bruidsschat van de Grieken. Volgens H.W. Sinn, directeur van IFO, is Griekenland
bezig ‘te halen wat er te halen valt’. Volgens
hem is het geld (de kredieten) nog niet binnen
of het wordt opgenomen en verdwijnt voor een
belangrijk deel naar het buitenland, op
rekeningen of in vastgoed, en onder
matrassen.
Wat er vervolgens ook in
Griekenland moge gebeuren, daar verliezen
die euro’s hun waarde niet.
De Grieken
hebben op deze manier 142 miljard euro aan
welvaart verzameld’, zegt Sinn.
Grieken die
tijdig hun euro’s hebben veiliggesteld,
ontspringen de dans. (De Standaard - S.
Alonso - 16/06/25015)
Nieuwe voorstellen
v a n Ts i p r a s v a l l e n o p k o u d e s t e e n .
(10/06/2015) Tsipras: ‘Mislukking is begin van
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het einde van de eurozone’.
(9/06/2015)
Varoufakis eist schuldenverlichting. Juncker is
Griekse fratsen beu. (7/06/2015)
Tsipras
verliest laatste Europese vrienden. (8/06/2015)
Het moeizaam bereikte herstel van de
economie in de eurozone hypothekeren door
geen oplossing te vinden voor de Griekse crisis
zou echt wel onverantwoord zijn. (4/06/2015)
Tsipras wil een referendum als er meer
besparingen komen. (29/04/2015)
Premier
Tsipras offert Varoufakis op als minister van
Financiën. (28/04/2015)

mensenrechten
Terreurdreiging.
Als reactie op de
terreurdreiging, stelt de Europese Commissie
meer samenwerking voor tussen
politiediensten. Maar van een Europese FBI is
geen sprake.
De Commissie stelde een
nieuwe ‘agenda inzake veiligheid‘ voor. Ze wil
zo de strijd intensiveren tegen drie
bedreigingen die met elkaar verbonden zijn:
terrorisme, georganiseerde misdaad en
cybercriminaliteit. Europol moet een nauwere
samenwerking tussen de financiële secties van
de nationale politie-eenheden bewerkstelligen.
De Commissie zal ook bekijken of er nieuwe
wetgeving nodig is om eigendommen van
terroristen makkelijker te kunnen confisqueren.
Binnen Europol komt er ook een Europees
Centrum voor contraterreur. In het kader van
deradicalisering wordt er een ‘Centre of
excellence‘ opgericht om de beschikbare
expertise beter te delen onder de lidstaten.
Aan de basisregel binnen Europa dat de
lidstaten verantwoordelijk blijven voor hun
interne veiligheid, valt niet te tornen. (De
Standaard - bar - 29/04/2015)
AzG gaat migranten redden.
De hulp
organisatie Artsen zonder Grenzen gaat zelf
een boot charteren om actief boot
vluchtelingen te zoeken op de Middellandse
Zee. (De Tijd - 16/04/2015)
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Bootvluchtelingen.
‘De top van de
schaamte‘ noemen vluchtelingenorganisaties
de Europese topbijeenkomst van vandaag in
Brussel. Een mix van solidariteit en repressie:
dat is het recept waarmee de Europese leiders
de tragedies op de Middellandse Zee willen
stoppen.
Deze keer beseffen de EU-leiders
de omvang van de humanitaire crisis op de
zuidelijke drempel van Europa. En deze keer
is er wel een duidelijke wil om Italië te helpen
bij de reddingsoperaties op zee. De basis voor
het overleg is het tienpuntenplan dat de
ministers van Buitenlandse- en Binnenlandse
Zaken al bespraken. Het zijn stuk voor stuk
maatregelen die bedoeld zijn voor de korte
termijn.
Ook het spreiden van de
vluchtelingen zit in het pakket. (De Tijd - K. Van
Haver - 24/04/2015)
Drie keer zoveel geld. Drie keer zoveel geld
trekt Europa uit voor reddingsoperaties op de
Middellandse Zee.
De jacht op
mensenhandelaars is geopend.
Een
spreidingsplan voor asielzoekers komt er (nog)
niet.
Het Europees agentschap voor de
buitengrenzen Frontex krijgt voor de operatie
Triton een budget van ongeveer 120 miljoen
euro per jaar. Dat is ongeveer evenveel als de
Italiaanse reddingsoperatie Mare Nostrum. De
voorzitter van de Europese Commissie, wil dat
migranten die in Europa aankomen, verdeeld
worden over de hele Europese Unie. Hij vindt
ook dat het ‘niet volstaat om de symptomen
van deze crisis te bestrijden’.
‘Er werd
bijvoorbeeld niet eens een akkoord bereikt over
de omvang van een pilootproject voor de
hervestiging van erkende vluchtelingen’. Met
de steun van het Europees Parlement gaat hij
de confrontatie met de lidstaten aan.
De
invoering van een geografisch spreidingsplan
voor asielzoekers over alle 28 EU-staten moet
gebeuren op basis van criteria zoals het aantal
inwoners en het bbp van een lidstaat.
Nu
vangt een groepje van een negental landen
(met ondermeer Zweden, België, Duitsland en
Italië) het gros van de asielzoekers op. Landen
als Portugal, Spanje en de meeste CentraalEuropese landen weten bij wijze van spreken
niet wat een vluchtelingencrisis is.
(30/04/2015)
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Militaire operatie tegen mensensmokkel.
De Europese Unie start met de voorbereiding
van haar meest gewaagde militaire operatie:
de jacht op smokkelaars die vluchtelingen via
Libië en de Middellandse Zee naar Europa
brengen. De operatie verloopt in drie fases:
eerst het in kaart brengen van de netwerken,
vervolgens de inbeslagname in internationale
wateren van de boten en ten slotte de
vernietiging van boten in Libische wateren.
Europa hoopt op een VN-mandaat (om de
boten te vernietigen), dankzij Brits lobbywerk.
(De Tijd - K. Van Haver - 19/05/2015)
Geen verplichte EU-quota.
Europa wil de
komende twee jaar 60.000 vluchtelingen
opvangen en verdelen. Maar er komen geen
verplichte quota voor elk land. Dat is meteen
ook de zwakte van het plan. Voor eind juli
moeten alle EU-landen melden hoeveel
vluchtelingen ze zelf willen opnemen. Op die
manier hoopt men dicht bij het streefcijfer uit te
komen. Enkele Baltische en Oost-Europese
landen, waaronder Polen, vormden een front
tegen de verplichte quota.
Het gaat om
landen die nu nauwelijks vluchtelingen of
asielzoekers opvangen. Voor het eerst maakt
Europa afspraken over de opvang van
vluchtelingen.
Voor de verdeling van de
bootvluchtelingen komen er ook sorteercentra
of hotspots.
Daar worden de vluchtelingen
geregistreerd en kijkt men of hun
asielaanvraag ontvankelijk is.
De eigenlijke
asielprocedure moet wel gebeuren in het land
waar de bootvluchtelingen naartoe worden
gestuurd.
(De Tijd - K. Van Haver 27/06/2015)
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