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Beste mensen, 

Het waren interessante weken. De 
financiële crisis heeft Europa nu echt 
in de greep. En het is ook de hoogste 
tijd voor beslissingen over de 
toekomst van het Lissabon Verdrag. 
Het Frans voorzitterschap onder 
leiding van president Sarkozy gaat de 
problemen met daadkracht en hyper 
energiek aan. 
Europa vaart een eigen koers in de 
mondiale problemen waarmee we 
worden geconfronteerd. Nood brengt 
mensen tot elkaar, het lijkt er op de
crisis Europa tot eenheid brengt. Een 
noodzakelijke eenheid want zonder 
Europa zouden we er slechter 
voorstaan. Wat hebben we geklaagd 
over de euro. Waar zouden we zijn 
zonder Euro? De nationale valuta 
zouden onderuitgegaan zijn, maar ook 
hebben we dankzij de strenge regels 
voor uitgaven van de nationale 
overheden nu voldoende spek op de 
ribben om steun te geven waar nodig 
is.
Graag wil ik ook nog even 
vooruitblikken op een andere zeer 
belangrijke gebeurtenis. Niet 
Europees, maar van groot belang voor 
alle Europeanen. Over twee weken 
zullen de Verenigde Staten een nieuwe 
President kiezen. In de verschillende 
polls ligt Obama op een voorsprong. 
Het zou goed zijn wanneer de nieuwe 
President meer openstaat voor 
mondiale problemen als milieu en het 
financiële toezicht, het zou goed zijn 
dat de nieuwe president de dialoog 
met bondgenoten nieuw leven in 
blaast.

Hartelijke groet,

Ria Oomen-Ruijten

Europese raad
Vorige week hadden we de Europese 
top. Deze week hebben de voorzitter 
van de Raad, president Sarkozy en de 
voorzitter van de Europese 
Commissie, Barroso in het parlement 
het resultaat gepresenteerd. President 
Sarkozy benadrukte dat het van groot 
belang is dat Europa met één stem 
spreekt. De financiële crisis, het 
klimaat- en energiebeleid, de 
samenwerking met Rusland, het 
Verdrag van Lissabon en het 
migratiebeleid moeten
gemeenschappelijk zijn. Europa, met 
elkaar, zal oplossingen bieden.
Op 11 oktober is de Eurogroep bijeen 
gekomen in Parijs over de financiële 
crisis. De overige lidstaten hebben nu 
ook ingestemd met de aanpak van 
Parijs. Europees de problemen 
aanpakken, maar ook een mondiaal 
actiepakket is nodig. Ook is besloten 
dat een informeel waarschuwings- en 
informatie-uitwisselingmechanisme 
wordt opgezet dat het EU-
voorzitterschap, de Commissie, de 
ECB en de voorzitter van de 
Eurogroep met elkaar in verbinding 
stelt. Ook de nationale toezichthouders 
gaan nu eenmaal per maand bij elkaar 
komen. 
Sarkozy benadrukt dat de financiële 
crisis geen reden mag zijn om de 
klimaat en energie doelstellingen te 
versoepelen. Het is de 
verantwoordelijkheid van Europa om 
een voortrekkersrol te behouden in 
mondiale milieudoelstellingen en een 
oplossing te vinden voor het 
energievraagstuk. Om het 

ambitieniveau te handhaven zal 
komende weken worden gezocht naar 
oplossingen voor de gesignaleerde 
economische knelpunten. Daarbij zal 
rekening worden gehouden met de 
specifieke situatie van elke lidstaat
Wat het door Ierland geblokkeerde 
Lissabon verdrag betreft heeft Ierland 
beloofd om in december de elementen 
voor een oplossing aan te dragen om 
te komen tot een positieve stem. Men 
zal daarbij rekening houden met het 
gegeven dat de lidstaten het verdrag 
niet willen heronderhandelen. In 
december zal ook een besluit worden 
genomen over de Europese 
verkiezingen, vallen deze onder het 
verdrag van Nice of onder het nieuwe 
verdrag van Lissabon. Nice betekent 
voor Nederland 25 zetels, een verlies 
van twee zetels, in het nieuwe verdrag 
krijgen we 26 Europese
afgevaardigden. 

Rusland
De betrekkingen tussen de EU en 
Rusland zijn ontegenzeggelijk 
veranderd door de recente 
gebeurtenissen. Isoleren van Rusland 
is volgens mij geen optie maar 
tegelijkertijd kun je moeilijk over een 
partnerschap onderhandelen als er 
zoveel wantrouwen is. In de Rusland
delegatie hadden we eenzelfde 
discussie naar aanleiding van het 
voorgenomen bezoek van de EU 
Rusland delegatie die ik voorzit aan 
Moskou, komende vrijdag en 
zaterdag. We hebben terecht 
vastgesteld dat we de dialoog moeten 
hebben, maar dat onze partners ook 
moeten beseffen dat het geen 
"business as usual" is.
We verwachten meer van Rusland. 
Terugtrekking van de troepen uit de 
bufferzone was een eerste stap, 
vooruitgang tijdens de 
onderhandelingen in Geneva moet 
volgen. Alleen dan kan de spanning 
verminderen. Daarom zijn ook de 
bijna 8000 soldaten die in Abchazië en 
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Zuid-Ossetië gevestigd zullen worden 
een zeer slecht signaal.
De EU is tot nu toe, mede dankzij het 
voorzitterschap, duidelijk en 
daadkrachtig geweest. Dit moeten we 
absoluut voortzetten. 
Deze week werd door Minister 
Verhagen bekend gemaakt dat de 
Nederlandse journalist Stan Storimans 
op 12 augustus in Gori door een 
Russische clusterbom om het leven is 
gekomen. Op 2 december aanstaande 
zal het internationale verdrag dat dit 
soort oorlogstuig verbiedt worden 
ondertekend in Oslo. Helaas is 
Rusland één van de landen die niet bij 
de totstandkoming betrokken waren. 
Rusland dient zich dan ook hierbij aan 
te sluiten. Commissie en Raad hebben 
mij beloofd hierin actie te ondernemen 
en ik zal het probleem ook in Rusland 
aankaarten. 

Presentatie brochure
Op 8 oktober heb ik tijdens een MKB-
symposium in Maastricht mijn nieuwe 
brochure ´Grensoverschrijdend 
Ondernemen en Exporteren vanuit 
Nederland´ gepresenteerd. Onze 
ligging in het hart van Europa biedt 
volop kansen tot grensoverschrijdend 
ondernemen. Deze kansen worden 
echter niet voldoende benut omdat er 
teveel onduidelijkheid en onzekerheid 
bestaat over de manier waarop. 
Daarom heb ik het initiatief genomen 
tot deze nieuwe brochure, die adequaat 
antwoord geeft op de vele vragen van 
de Nederlandse ondernemer die 
activiteiten wil ontplooien in het 
buitenland. Ik was zeer vereerd om het 
eerste exemplaar van deze brochure 
samen met Carla Pluymakers, 
voorzitter MKB Limburg, te mogen 
uitreiken aan onze Minister van 
buitenlandse zaken, Maxime 
Verhagen, en aan de voorzitter van de 
Kamer van Koophandel Limburg, 
mevrouw Bertha Verhoeven-van 
Lierop. Deze nieuwe brochure is gratis 
te downloaden van mijn website.

Buitenland
Tijdens de plenaire vergadering is de 
regering van Venezuela verzocht een 
eind te maken aan het systematisch 
diskwalificeren van 
oppositiekandidaten bij de lokale en 
regionale verkiezingen. Ook hebben 
we de uitwijzing van zowel de 
directeur van Human Rights Watch als 

ook van diens plaatsvervanger 
veroordeeld en eisten opheldering over 
de moord op studentenleider Julio 
Soto.
Op initiatief van onze fractievoorzitter
betuigde het Parlement medeleven met 
de slachtoffers van de grote 
hongersnood in de Oekraïne nu 75 jaar 
geleden, vooral gevolg van de 
gedwongen collectivisering van de 
landbouw - zoals dat ook in andere 
delen van de toenmalige Sovjet-Unie
het geval was.
Het Parlement verleende de jaarlijkse 
Sakharov Prijs voor verdediging van 
de mensenrechten aan de Chinese 
dissident Hu Jia - in december wordt 
de prijs tijdens een plechtige zitting 
uitgereikt. Hu Jia werd onlangs tot 
jaren gevangenisstraf veroordeeld en 
het zal niet voor het eerst zijn dat de 
winnaar van de Sakharov Prijs door de 
autoriteiten van zijn/haar eigen land 
belet wordt bij de uitreiking aanwezig 
te zijn.

Positie uitzendkrachten versterkt
Afgelopen week hebben we in tweede 
lezing gestemd over de 
richtlijn uitzendarbeid. Ik ben blij dat 
er eindelijk na 6 jaar, door het 
opheffen van de Britse blokkade, 
overeenstemming is bereikt met de 
Raad van Ministers over het voorstel 
dat in 2002 al door het EP is gestemd. 
De richtlijn regelt het principe van de 
non-discriminatie tussen 
uitzendkrachten en vaste werknemers 
bij hetzelfde bedrijf, gelijke 
behandeling wat betreft salaris en 
arbeidsvoorwaarden en de erkenning 
van de uitzendkrachtensector als een 
legitieme bedrijfssector.
De communautaire wetgeving die nu 
is goedgekeurd zal uitzendkrachten in 
Europa beter beschermen en deze 
arbeid dus aantrekkelijker maken. De 
uitzendrichtlijn is vooral voor 
Nederland van groot belang, omdat 
wij veel uitzendarbeid kennen in eigen 
land en naar het buitenland. De 
nieuwe wetgeving zorgt voor gelijke 
toegang in alle lidstaten, 
discriminerende maatregelen zoals we 
die nu nog kennen gaan vervallen. Ik 
ben tevreden met deze wetgeving, de 
uitzendsector kan beter floreren door 
het opheffen van verboden en 
beperkingen en de werknemers gaan 
er ook op vooruit door het invoeren 
van de gelijke behandeling van 

inleenwerknemers met normaal in 
dienst zijnde werknemers. Groot 
voordeel van de wetgeving is dat de 
nodige flexibiliteit op de arbeidsmarkt 
nu soepel kan worden gerealiseerd.

Geneesmiddelen
Geneesmiddelen kunnen tijdens hun 
bestaanscyclus in meerdere opzichten 
veranderingen ondergaan, 
bijvoorbeeld wanneer bestaande 
geneesmiddelen worden verbeterd, de 
bijsluiter wordt aangepast of het 
geneesmiddel van naam verandert. 
Dergelijke veranderingen worden 
"variaties" genoemd. Variaties moeten 
door de houders van de vergunningen 
voor het in de handel brengen van het 
geneesmiddel verplicht worden 
gerapporteerd aan de bevoegde 
autoriteiten. Het probleem is echter dat 
de regels voor het rapporteren en 
beheren van deze variaties verschillen 
per lidstaat. Het huidige systeem 
schiet tekort en herziening is nodig. 
Het is onnodig ingewikkeld voor een 
farmaceutisch bedrijf om voor elke 
variatie in elke lidstaat een andere 
wijzigingsprocedure te doorlopen Het 
gebrek aan harmonisatie van nationale 
regels heeft al geleid tot grote 
vertragingen en inefficiëntie, tot grote 
onvrede van zowel autoriteiten als de 
farmaceutische industrie. Daarom ben 
ik een groot voorstander van een 
geharmoniseerd systeem voor het 
beheer van variaties, omdat dit 
voordelen met zich meebrengt voor de 
consument en voor de  farmaceutische 
industrie, en de toegang tot de 
nieuwste medicijnen in alle lidstaten 
zal versnellen. Ik ben dan ook blij dat 
we afgelopen woensdag met ruime 
meerderheid wetgeving hebben 
aangenomen om deze harmonisatie te 
bewerkstelligen.
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