
 
Algemeen Secretariaat  •  Secrétariat Général  •  Generalsekretariat  •  Secretariat General  •  Secretaría General 

 

Europese Federatie van het Overheidspersoneel 
Fédération Européenne du Personnel des Services Publics  •  Europäische Föderation der Öffentlich Bediensteten 

European Federation of Employees in Public Services  •  Federación Europea del Personal de los Servicios Públicos 
Blijde Inkomstlaan 1-5, B-1040 Brussel, België  •  Avenue de la Joyeuse Entrée 1-5, B-1040 Bruxelles, Belgique 

tel. + 32 (0)2 230 38 65  •  eurofedop@eurofedop.org  •  www.eurofedop.org 

www.eurofedop.org 

 

European Parliament 

Strassburg (France), 23-24.05.2012 

Plenary session 

European Parliament votes for ambitious approach to tax on financial transactions 

The tax rates as suggested by the European Commission (0.1 % for shares and bonds) have been deemed 
appropriate by the Parliament. Pension funds are the only sector to be exempt from taxation. 

For 2 years now, the Parliament has been asking for the introduction of a tax on financial transactions. 
Eurofedop and the CESI Trade Council for Central Administrations and Finances expressed the same 
demand during their session in Luxemburg. 

Today, Wednesday 23.05.12, the Parliament showed that it does not limit itself to ideas but also puts those 
ideas into action. Citizens and trade unions want that the financial sector, which caused the crisis, pays its 
share. The financial sector must return to its task of serving the economy instead of gambling. 

Through this decision, Parliament chose for representing the interests of 500 million citizens and not those of 
a handful of traders and their lobbyists. 

DOC. EUR.PARL. A7-0154/2012 

Internal security strategy of the European Union 

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs held a presentation on its document A7-
0143/2012 during the plenary session. 

This document is about the “internal security strategy” by referring to the link between the items of security, 
freedom and privacy, cooperation and solidarity. 

Organised crime in all its forms, including the mafia, has become an ever more serious threat to freedom, 
security and the rights of the citizens. Moreover, EPU and the CESI Trade Council “Security” have stressed 
by means of a resolution that the security of staff in this sector is specially affected. For example, cybercrime 
has reached unprecedented forms in France. Parliament insists that the member states would ratify the 
Convention of the Council of Europe on cybercrime. The Parliament is of the opinion that the Stockholm 
programme needs to be reviewed, its programme evaluated and a complementary assessment of 
EUROPOL, EUROJUST and the European Justice network performed, before the end of 2013. 

European security trade unions should have a say in these matters. 
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Salary gap: European Parliament Members insist on stronger sanctions 

The European Commission should propose new measures with a view to closing the salary gap between 
men and women, such as imposing stronger sanctions on employers. 

The text indicates that women still earn 16.4 % less than men. 

Rapporteur Edith Bauer (EPP/Slovakia) has worked hard on this matter so that a majority 
could be obtained during the voting on Thursday. 

It has been a matter which has changed the political situation in Slovakia. 

Apart from the salary issue, Ms Bauer is also actively involved in the health issue. 

She has been a much appreciated speaker during various seminars and meetings of 
Eurofedop. 

 

I spoke with various parliament members in the corridors and transmitted our positions to them. 

Thus I gave information to B. Posselt (EPP/Germany) about our visit to Pristina (Kosovo). 

We also had contacts with a view to performing a mission to Macedonia. 

We discussed the matter of “Security” with H. Pirker (EPP/Austria). 

And had contacts with the EPP Group on matters with regard to “Defence”. 

 

Our next report will be on the Trade Council Post and Telecom which will take place in Thun, Switzerland, on 
25 May 2012. 

Bert Van Caelenberg 
Secretary General Eurofedop 
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Europees Parlement 

Straatsburg (Frankrijk), 23-24.05.2012 

Plenaire zitting 

Europees parlement stemt ambitieuze aanpak belasting op financiële transacties. 

De belastingtarieven zoals voorgesteld door de Europese Commissie (0,1 % voor aandelen en obligaties) 
werden door het parlement geschikt bevonden. Pensioenfondsen als enige sector worden vrijgesteld van 
belasting. 

Sinds 2 jaar vraagt het Parlement om de invoering van belasting op financiële transacties. Eurofedop en de 
CESI beroepsraad Centrale Besturen en Financiën heeft dit ook als eis gesteld tijdens hun vergadering in 
Luxemburg. 

Vandaag, woensdag 23.05.12,  heeft het Parlement laten zien dat het zijn woorden omzet in daden. Burgers 
en vakbonden willen dat de financiële sector, die de crisis veroorzaakte, zijn deel betaalt. De financiële 
sector moet terug naar zijn taak om de economie te dienen in plaats van te gokken. 

Met deze beslissing heeft het parlement verkozen om 500 miljoen burgers te vertegenwoordigen, niet een 
handvol handelaars en hun lobbyisten. 

DOK. EUR.PARL. A7-0154/2012 

Interne veiligheidsstrategie van de Europese Unie 

De Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken heeft haar dokument A7-0143/2012 in 
de plenaire zitting voorgesteld. 

Dit document gaat over de “interne veiligheidsstrategie” met verwijzing naar verband tussen veiligheid, 
vrijheid en privacy, samenwerking en solidariteit. 

De georganiseerde misdaad in al zijn vormen, met inbegrip van de maffia, is een steeds grotere bedreiging 
voor vrijheid, veiligheid en recht van de burgers. Tevens heeft EPU en de CESI  beroepsraad “Veiligheid” in 
een resolutie kenbaar gemaakt dat de veiligheid van de personeelsleden in deze sector speciaal getroffen 
wordt. Cybercriminaliteit neemt o.a. in Frankrijk niet geziene vormen aan. Het Parlement dringt er bij de 
lidstaten op aan de Conventie van de Raad van Europa betreffende cybercriminaliteit te ratificeren. Het 
Parlement is van mening dat het Stockholm programma voor eind 2013 dient te worden herzien, het 
programma geëvalueerd en een aanvullende beoordeling van EUROPOL, EUROJUST en het Europees 
Justitiële netwerk te worden gemaakt. 

Europese Veiligheidsvakbonden moeten hier hun inbreng hebben. 
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Loonkloof: Europarlementsleden dringen aan op strengere sancties 

De Europese Commissie moet nieuwe maatregelen voorstellen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen 
te dichten, zoals strengere sancties voor werkgevers. 

De tekst merkt op dat vrouwen nog steeds 16,4 % minder verdienen dan mannen. 

Rapporteur: Edith Bauer (EVP/Slovakia) heeft aan dit dossier hard gewerkt om een 
meerderheid bij de stemming op donderdag te bekomen. 

Met dit dossier veranderde de politieke situatie in Slowakije. 

Naast deze materie is ze tevens actief in de gezondheidsproblematiek. 

Mw. Bauer was steeds een graag geziene spreekster tijdens seminaries en zittingen van 
Eurofedop. 

 

In de wandelgangen bracht ik ook mondeling onze besluiten over bij geïnteresseerde parlementsleden. 

Bij B. Posselt (EVP/Germany) had ik het over ons bezoek in Prishtina (Kosovo). 

Verder werden er contacten gemaakt voor een missie naar Macedonië. 

Met H. Pirker (EVP/Austria) werd het dossier “Security” doorgenomen. 

Met de EVP- fractie werden contacten gelegd voor het dossier “Defensie” 

 

Het eerstvolgende verslag  zal gaan over de beroepsraad Post en Telecom die doorgaat in 
Zwitserland/Thun op 25 mei 2012. 

Bert Van Caelenberg 
Secretaris-Generaal Eurofedop 


	EN
	NL

