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Beste mensen,

Dit jaar herdenken we twee 
momenten die voor de Europese 
integratie van cruciaal belang zijn: 
de val van het ijzeren gordijn in 
1989 en de lancering van de eerste 
fase van de Europese Muntunie in 
1999. Beide gebeurtenissen zijn 
nieuwe ijkpunten geworden. Aan 
de haalbaarheid van de uitbreiding 
en ook aan invoering van de Euro 
werd door veel partijen en experts 
getwijfeld maar idealen en 
doorzettingsvermogen van 
gedreven politici gaven de 
doorslag. 

Sinds 1 januari 2009 telt de 
Eurozone 16 landen met 4 lidstaten 
die pas in 2004 toetraden tot de 
EU; Slovenië, Cyprus, Malta en 
Slowakije. Partijen en economen 
die het euro project destijds 
onhaalbaar vonden hebben het 
afgelopen decennium hun ongelijk 
moeten erkennen. Zo is de euro 
niet alleen een nieuw symbool van 
Europa geworden maar ook één 
van de belangrijkste internationale 
valuta naast de dollar met maar 
liefst ¼ van de wereldwijde 
deviezenreserves. 

De economische crisis brengt nu 
echter grote uitdagingen voor de 
stabiliteit in de Eurozone en ook de 
nieuwe lidstaten worden zwaar op 
de proef gesteld. Meer dan ooit is 
het nu cruciaal om mensen, 
bedrijven en overheden zo te 
mobiliseren dat we sterker uit deze 
crisis komen. 

Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten

Economisch herstelplan

Deze week is er gestemd over het 
Europese Economische herstel 
plan. Voor Nederland is een 
Europese aanpak van de crisis 
belangrijk vanwege onze open 
economie en grote afhankelijkheid 
van de internationale handel. De 
lidstaten en Europese instellingen 
zullen samen maatregelen nemen 
om het consumenten- en 
ondernemingsvertrouwen te 
herstellen, de kredietverstrekking 
weer op gang te brengen, 
investeringen in onze economieën 
te stimuleren, banen te scheppen 
en werklozen weer aan een baan te 
helpen. Het Economisch herstel 
plan moet met de plannen van de 
lidstaten de economie weer in 
beweging krijgen. 

Het is nu tijd voor actie, de vlucht 
vooruit. Allen door gelden vrij te 
maken en verzwakte en zieke 
structuren overeind te houden is er 
geen sprake van een duurzame 
oplossing van de crisis. We moeten 
de economie stimuleren op een 
dusdanige manier dat we sterker 
uit de crisis komen en de 
demografische veranderingen, die 
los van de crisis plaatsvinden, 
bestrijden.

Het flexiezekerheid concept is het 
antwoord op het sterker komen uit 
de crisis. Het flexibel worden van 

de arbeidsmarkt, maar 
baanzekerheid voor alle 
werknemers. Ik denk hierbij aan 
maatregelen als: Werklozen geen 
sollicitatieplicht geven, maar een 
leerplicht. Hierdoor kunnen 
huidige en toekomstige vraag in 
verschillende sectoren worden 
opgevangen. Betere regelgeving 
omtrent vrouwen. We moeten er 
voor zorgen dat veranderende 
gezinssituaties vrouwen niet aan 
huis houden. Ouderen moeten de 
mogelijkheid hebben om door te 
werken. Overdraagbaarheid van 
sociale voorzieningen dient beter 
geregeld te worden.

Turkije

Deze week stemde het Parlement 
over mijn inmiddels derde Turkije 
rapport. Ik heb een kritische, maar 
wel eerlijke evaluatie neergelegd 
van de voortgang die Turkije in 
2008 heeft geboekt. Het is een 
verslag dat vele punten bevat, 
Turkije een spiegel voorhoudt, en 
slechts één heldere boodschap 
heeft, en wel dat er voor het derde 
opeenvolgende jaar te weinig is 
gebeurd qua politieke 
hervormingen.

Het gaat niet om het openen van 
hoofdstukken. Het gaat om 
datgene wat de Europese burgers 
verenigt, de rechtsstaat, een 
onafhankelijke en onpartijdige 
justitie, de vrijheid van 
meningsuiting, een optimaal 
functionerende pers, een 
individueel burgerrecht voor elke 
burger. Op die punten moet er 
meer worden gedaan en als dat 
allemaal gebeurd is, dan worden er 
ook politieke hoofdstukken 
geopend. Turkije moet het niet 
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voor óns doen; de Turkse regering 
heeft haar eigen burgers bij haar 
aantreden gezegd dat het nodig is 
Turkije te moderniseren. Daarom 
staan de politieke criteria nu 
centraal in ons verslag. 

Er zijn ook positieve signalen: er is 
een nationaal programma 
goedgekeurd om die hervormingen 
door te voeren en een nieuwe 
onderhandelaar. Ik hoop van 
ganser harte dat Turkije nu zelf 
met grote voortvarendheid die 
hervormingen oppakt. Een modern 
en welvarend Turkije is van het 
allergrootste belang voor de 
Turkse bevolking, maar - en dat 
zeg ik in elke lidstaat in Europa -
zeer zeker ook van groot belang 
voor ons allen in Europa.

Europese BV 

Het Midden- en Kleinbedrijf mag 
zich met recht de motor van de 
Europese economie noemen, want 
ruim 99% van de ondernemingen 
in de Europese Unie behoort tot 
deze sector. Echter, slechts 8% 
daarvan ontplooit 
grensoverschrijdende activiteiten 
en amper 5% heeft 
dochterondernemingen of joint 
ventures in het buitenland. 
Ondanks dat het de afgelopen jaren 
steeds gemakkelijker is geworden 
om overal in de EU 
ondernemingen op te richten, blijkt 
het voor veel bedrijven nog steeds 
een té grote stap om de grens over 
te gaan. Daarom moet de interne 
markt nóg toegankelijker gemaakt 
worden voor het MKB. Op die 
manier kunnen we de groei van 
kleine en middelgrote 
ondernemingen bevorderen en hun 
zakelijk potentieel ontsluiten. Een 
grote stap in deze richting hebben 
wij afgelopen week al gezet in 
Straatsburg, door in te stemmen 
met de oprichting van een 
Europese Besloten Vennootschap

Een Europese BV biedt een 
oplossing voor de huidige, 

kostbare verplichtingen voor 
kleine ondernemingen die de grens 
over willen en die nu in alle 
lidstaten waar zij actief willen zijn 
dochterondernemingen moeten 
oprichten, met uiteenlopende 
bedrijfsvormen. In de praktijk 
kunnen deze ondernemingen straks 
hun bedrijf als Europese besloten 
vennootschap opzetten. Dit vereist 
minder juridisch advies, 
management en administratie en 
spaart de ondernemer dus tijd en 
geld. Deze Europese besloten 
vennootschap maakt deel uit van 
een maatregelenpakket ter 
ondersteuning van het MKB, dat 
bekend staat als de Europese 
'Small Business Act' (SBA). Doel 
van de SBA is het makkelijker te 
maken voor het MKB om 
bedrijfsactiviteiten in de interne 
markt te ontplooien en aldus de 
marktprestatie van kleine en 
middelgrote ondernemingen te 
verbeteren.

Loonverschil mannen en 
vrouwen

De Europese Commissie is in alle 
EU-landen een 
informatiecampagne gestart over 
de beloningsverschillen tussen 
vrouwen en mannen. Gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen is een 
van de fundamentele principes van 
de EU. Het beloningsverschil 
tussen vrouwen en mannen is het 
verschil in gemiddeld uurloon 
tussen vrouwen en mannen in alle 
sectoren van de economie. In 
Europa verdienen vrouwen 
gemiddeld 17% minder dan 
mannen, terwijl de 
beloningsverschillen tussen 
vrouwen en mannen in sommige 
landen zelfs toenemen. Het 
eenvoudige concept "gelijk loon 
voor gelijk werk" staat centraal bij 
de campagne.

De beloningsverschillen tussen 
vrouwen en mannen hebben ook 
grote invloed op het inkomen 

gedurende de hele loopbaan en op 
de pensioenuitkering van vrouwen. 
Als u meer wilt weten over deze 
campagne, kunt u alle beschikbare 
materialen raadplegen op de site 
van de Europese Commissie. 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?cat
Id=681&langId=nl

Kiezen in het buitenland

Bent u Nederlander en woont u 
buiten Nederland, dan kunt u 
stemmen voor het Europees 
Parlement op 4 juni 2009. Wilt u 
stemmen voor het Europees 
Parlement, dan dient u zich te 
registreren voor 22 april als kiezer 
vanuit het buitenland.Dat kan op 
www.uheefthetvoorhetzeggen.nl

Heeft u de nationaliteit van een 
andere lidstaat van de Europese 
Unie en woont u in Nederland, dan 
mag u in Nederland deelnemen aan 
de Europese verkiezingen. 
Hiervoor kunt u registreren via uw 
eigen gemeente.

OPENING 
CAMPAGNEHUIS 

27 MAART

Graag nodig ik u op vrijdag 27 
maart om 17.30 uit voor de 
inzegening van mijn 
campagnehuis, gelegen op de 
Nieuwe Markt 54 in Echt door 
Zijne Hoogwaardige Excellentie 
Monseigneur Everhard de Jong, 
hulpbisschop van Roermond. Na 
de inzegening kunt u het 
campagnehuis bekijken. Het 
geheel zal geschieden onder genot 
van een hapje en een drankje.

Contactgegevens
Kantoor: Europees Parlement Bureau 
ASP 12E 108, Wiertzstraat, B-1047 
Brussel, Tel.: 0032-2-2847863; GSM: 
06-53 23 24 12, bij geen gehoor: 0032 
475 475 838 roomen@europarl.eu.int; 
www.riaoomen.nl; Medewerkers: Lily 
Hutjes, Hubert Beusmans, Michel 
Beunen en Jeroen Lenaers.


	Nieuwsbrief Ria Oomen 2009-03.doc

