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Beste mensen, 

Drie grote uitdagingen staan de EU dit 
najaar te wachten. Allereerst 
internationaal. Als we iets hebben 
geleerd van de oorlog in Georgië dan
is het toch dat de EU op buitenlands 
gebied haar capaciteiten en ambities 
moet versterken. President Sarkozy 
herinnerde er maandag nog eens aan 
dat de EU tijdens de vorige 
buitengewone top over de Irakcrisis 
(2003) hopeloos verdeeld was. Op 
deze top werd eenheid uitgestraald. 
Een tweede uitdaging is de economie. 
Recente peilingen over het 
consumenten- en 
ondernemersvertrouwen in Duitsland 
voorspellen zwaar weer en in Spanje 
is de crisis al enkele maanden een feit. 
De hoogste econoom van de Deutsche 
Bank voorspelt zelfs een algehele 
recessie die zeker tot 2010 duurt. 
Alhoewel dit natuurlijk te maken heeft 
met wereldwijde fenomenen mogen de 
EU en de ministers van de Eurozone 
niet wachten tot het zover is. 
Tot slot, en ik noem dit uitdrukkelijk 
als laatste, is er nog het verdrag van 
Lissabon. Dit najaar zullen de 
regeringsleiders en in het bijzonder de 
Ierse premier Cowen moeten beslissen 
of er genoeg basis is voor een nieuw 
referendum. Hoewel ik ervan 
overtuigd ben dat de aanpassingen in 
het verdrag ons in staat stellen de 
andere uitdagingen beter aan te gaan 
begrijp ik best dat na 4 jaar er een 
zekere verdrags-moeheid is.

Overigens was het heerlijk dat we niet 
naar Straatsburg konden en  in Brussel 
onze plenaire hadden. Dit heeft te 
maken met het instorten van een 
gedeelte van het dak van het gebouw 
in Straatsburg. Ook de komende 
zitting zal zeker nog in Brussel zijn.

Hartelijke groet
Ria Oomen-Ruijten

Lancering Signaleringsloket 
Europese regelgeving 

Europese regels dringen steeds meer 
door tot de lokale en provinciale 
praktijk, de toepassing ervan brengt 
soms problemen met zich mee. Om 
lokale overheden te ondersteunen, 
beantwoordt Europa decentraal sinds 
2002 vragen van medewerkers van 
decentrale overheden. Het 
Kenniscentrum Europa decentraal 
opent vanaf 1 september een 
signaleringsloket Europese 
regelgeving. Een prachtig initiatief. 
Medewerkers van gemeenten, 
provincies en waterschappen met hun 
vragen en opmerkingen kunnen 
hierover terecht bij het digitale 
Signaleringsloket Europese 
regelgeving van Kenniscentrum 
Europa decentraal. Het 
Signaleringsloket zal te vinden zijn op 
het webadres 
www.europadecentraal.nl/signalerings
loket.

Het loket is er ook voor het melden 
van fouten in de regelgeving of 
uitvoeringsproblemen met de vertaling 
van Europese regels in Nederlandse 
wet- en regelgeving. Het loket is een 
initiatief van Europa decentraal in 
samenwerking met de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten, het 
Interprovinciaal Overleg en de Unie 
van Waterschappen. 

Nieuw sociaal pakket

De technologische vooruitgang, de 
globalisering en een vergrijzende 
bevolking veranderen de Europese 
samenleving. De laatste jaren hebben 
de veranderingen zich in een sneller 
tempo voorgedaan. De Europeanen 
leven langer en gezonder in nieuwe 
gezinsstructuren en arbeidspatronen. 
Toch zijn er te veel mensen inactief of 
werkloos en te veel mensen verlaten 
de school te vroeg, het gevolg is dat 
nog steeds te veel mensen in sociaal 
geïsoleerd zijn. Afgelopen week 
hebben de Commissie en Raad de 
nieuwe sociale agenda van de EU 
toegelicht. De vernieuwde sociale 
agenda is opgebouwd rond de thema´s 
kansen, toegang en solidariteit. De 
nadruk zal komen te liggen op jeugd, 
educatie, antidiscriminatie, migratie, 
milieu, grensoverschrijdende zorg en 
demografische ontwikkelingen. 
Maatregelen op sociaal gebied vallen 
hoofdzakelijk onder de bevoegdheid 
van de lidstaten en moeten zo dicht 
mogelijk bij de burger op nationaal en 
subnationaal niveau worden genomen. 
De bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de EU op 
sociaal gebied zijn beperkt. 
De EU neemt echter, met haar 
combinatie van gedeelde waarden, 
gemeenschappelijke voorschriften en 
solidariteitsmechanismen, een unieke 
positie in om in partnerschap met de 
lidstaten en de belanghebbenden op te 
treden en de samenwerking aan te 
moedigen. Het is van belang dat 
nadruk wordt gelegd op solidariteit. 
Sociale solidariteit: tussen generaties, 
regio's, zij die het beter hebben en zij 
die het minder goed hebben, de rijkere 
en de minder rijke lidstaten. 
Solidariteit maakt deel uit van de 
wijze waarop de Europese 
samenleving werkt en hoe Europa 
omgaat met de rest van de wereld.

Europa Nieuwsbrief
Ria Oomen-Ruijten



Georgië

Na afloop van de buitengewone EU 
top over de crisis in Georgië hadden 
we maandag een debat met de Franse 
minister van Buitenlandse Zaken, 
Minister Kouchner. Ik ben tevreden 
dat de EU snel heeft gereageerd en nu 
een gezamenlijk standpunt inneemt in 
de Georgiëcrisis. De EU engageert 
zich niet alleen politiek maar we 
willen ook humanitaire steun verlenen. 
Europa neemt tevens de mede 
verantwoordelijkheid voor de 
wederopbouw van Georgië. Deze 
crisis toont in ieder geval weer aan dat 
de verdere uitbouw van een effectief 
gemeenschappelijk buitenlands beleid 
van groot belang is. 

Wat ook het domme begin van het 
conflict is geweest, we kunnen als EU 
niet tolereren dat de territoriale 
integriteit van een land niet 
gerespecteerd wordt. In niet mis te 
verstane woorden is dat duidelijk 
gemaakt aan Rusland en as maandag 
is er een nieuw overleg in Rusland 
over de Europese eisen. 
De Russen moeten voldoen aan de 
afspraken van het 6-punten plan. Als 
voorzitter van de Ruslanddelegatie zal 
ik dit ook zeer duidelijk naar onze 
collega's in de Duma overbrengen. De 
disproportionele reactie van de Russen 
heeft bij in veel lidstaten, buurlanden 
van Rusland, voor ongerustheid 
gezorgd. Ik ben het dan ook met de 
regeringsleiders eens dat het daarom 
beter is om de onderhandelingen over 
een partnerschap voorlopig op te 
schorten. Wel blijf ik in dialoog met 
mijn collega's in de Russische Senaat 
en Duma omdat isolatie en verdere 
escalatie de situatie zeker niet verder 
helpen. Ik verwacht ook dat de 
Russische regering en Parlement zich 
inzetten om de ongerustheid die er in 
de Baltische landen of de Oekraïne 
terecht is, weg te nemen. De erkenning 
van Abchazië en Zuid-Ossetië is wat 
dat betreft absoluut geen goed signaal.

Eurojust

Met betrekking tot het verbeteren van 
de juridische samenwerking in Europa 
hebben we afgelopen week een 
verslag aangenomen met als 
onderwerp Eurojust. Eurojust, 

gevestigd in Den Haag, is in 2002 
opgericht om Europese juridische 
samenwerking te versterken op het 
gebied van strafrecht. Hoewel dit 
systeem tegenwoordig in alle lidstaten 
van kracht is, zijn er verschillende 
nationale interpretaties over het 
omgaan met dit systeem. Daarom 
hebben wij voorstellen gedaan om 
deze verschillen te minimaliseren. Om 
de Europese juridische samenwerking 
in strafrechtaangelegenheden verder te 
versterken zullen er nationale 
coördinatie systemen opgezet moeten 
worden. Deze contactpunten op 
nationaal niveau moeten elkaar 
voorzien van praktische en juridische 
informatie met het doel om juridische 
samenwerking te vergemakkelijken. 
Ook is er een nieuwe prioriteit 
toegevoegd, de strijd tegen seksuele 
uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie.

Het Dublin-systeem

Het Dublin systeem is vijf jaar 
geleden ingevoerd, bedoeld om vast te 
stellen welke lidstaat verantwoordelijk 
is voor de behandeling van een 
asielverzoek dat door een onderdaan 
van een derde land wordt ingediend op 
het grondgebied van een van de 
lidstaten van de EU, Noorwegen of 
IJsland. We hebben een heel kritisch 
rapport aangenomen dat verschillen 
constateert in de manier waarop de 
aanvragen worden behandeld. Het is 
belangrijk dat asielzoekers dezelfde 
rechten hebben, onafhankelijk van het 
land ze waar een asielaanvraag wordt 
gedaan. Ook is bekritiseerd dat 
sommige EU-landen een significant 
grotere last aan asielaanvragen te 
verwerken hebben. We hebben 
derhalve de Europese Commissie 
verzocht om, behalve financiële 
mechanismen, ook  alternatieven te 
overwegen om vooral voor de kleinere 
lidstaten aan de grenzen van de EU 
een vermindering van de lasten te 
realiseren. Ook is uitgesproken dat 
kinderen, ouderen, zwangere vrouwen 
en ernstig zieke asielzoekers betere 
bescherming verdienen. Zo zou het 
bijvoorbeeld niet mogelijk moeten zijn 
om jonge kinderen in detentie te 
stellen.

Mensenrechtenbeleid

Afgelopen week hebben we de 
Europese Commissie en de Raad 
gevraagd om het mensenrechten beleid 
grondig te evalueren. De politieke 
doeltreffendheid van sancties op 
schendingen van mensenrechten is 
vaak omstreden. Bij een embargo is 
het vaak de bevolking die getroffen 
wordt en niet degenen die 
verantwoordelijk zijn voor de 
schendingen. Ook is vastgesteld dat 
bij de toepassing van sancties vaak 
met twee maten wordt gemeten, 
afhankelijk van het strategische belang 
van de partner (bijvoorbeeld Rusland), 
de politieke verschillen binnen de 
Raad van Ministers (bijvoorbeeld 
Israël of Cuba) of de geografische 
ligging. 

Het is dus de hoogste tijd dat de EU 
een transparanter, coherenter en 
doeltreffender sanctiebeleid 
bewerkstelligt. Het is hierbij van het 
grootste belang dat 
ontwikkelingshulp-strategieën in 
overeenstemming zijn met de 
bestaande sanctieregimes en de 
voorwaarden voor algemene 
begrotingssteun nadrukkelijk 
gekoppeld zijn aan democratie- en 
mensenrechtencriteria. Daarnaast 
dienen acties van de EU beter 
gecoördineerd te worden met de 
internationale gemeenschap. Bij het 
uitblijven van sancties van de VN-
veiligheidsraad stellen 
Parlementsleden voor samen te 
werken en informatie te delen met 
niet-EU landen die sancties opleggen. 
Sancties moeten zo een onderdeel 
uitmaken van een algemene en 
geïntegreerde mensenrechtenstrategie.
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