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Beste mensen,

Op het CDA Congres afgelopen 
zaterdag is de definitieve lijst voor 
de Europese Verkiezingen 
vastgesteld. Nr. 25 is mijn 
rugnummer, in België een absolute 
ereplek. Mijn inzet is om met steun 
van de kiezers, mijn werk als 
Europees 
volksvertegenwoordigster voort te 
zetten. Met heel veel vrijwilligers 
en supporters ga ik voor een mooi 
resultaat op 4 juni. 

Limburg is de meest Europese 
provincie van Nederland en 
verdient dus een eigen lid van het 
Europees parlement. Het CDA in 
de provincie en alle afdelingen 
hebben mij in juni vorig jaar 
kandidaat gesteld, ik heb toen 
beloofd ervoor te gaan. Dus laat de 
democratie maar haar werk doen, 
de kiezers bepalen het. Op die 
manier gekozen zijn is voor een 
volksvertegenwoordiger het beste 
wat je mag overkomen. Ik wil 
aantonen dat in een democratie 
partijen belangrijk zijn, maar dat 
enkel de steun van mensen en het 
geworteld zijn in organisaties er 
toe doet. Op 4 juni hoop ik op een 
forse oogst aan stemmen als blijk 
van steun voor mijn werk en mijn 
inzet. In de media lees ik dat ik het 
wel zal redden, dat kan zo zijn, 
maar wordt alleen waar wanneer 
met mij iedereen ervoor gaat. 

In de komende weken zal ik u via 
extra edities van deze nieuwsbrief 
de balans voorleggen van de 
afgelopen 5 jaar. Een balans die 
niet alleen een opsomming is van 
de vele dossiers die ik in Brussel 
heb behandeld maar ook een 

afspiegeling is van de vele 
contacten met alles en iedereen in 
de samenleving. Contacten ook 
met de bezoekers die ik mocht 
ontvangen, de mensen die ik mocht 
toespreken en ontmoeten en dus 
allen die mij gemotiveerd hebben 
om mijn werk goed te doen. 

Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten

Voorjaarstop

Dinsdag hadden we een debat over 
de afgelopen voorjaarstop en de 
G20 bijeenkomst volgende week in 
Londen. De voorzitter van de G20, 
de top 20 aan rijkste landen in de 
wereld, de Britse premier Gordon 
Brown zei terecht dat we deze 
crisis niet lijdzaam moeten 
ondergaan en hopen dat het voor 
ons mee zal vallen. Het is zaak om 
juist in deze moeilijke tijden te 
zaaien opdat we straks, als de 
internationale economie aantrekt, 
kunnen oogsten. Op een aantal 
belangrijke punten zijn tijdens de 
Top in Brussel goede afspraken 
gemaakt. De regels voor het 
beheer, toezicht en transparantie 
van de financiële sector zullen 
Europees en ook internationaal 
aangepakt moeten worden. De 

nieuwe wetgeving voor het geven 
van kredieten en over veilige 
kapitaalvereisten voor banken zal 
nog voor de Europese verkiezingen 
worden aangenomen. 

Dan is er het Europees herstelplan. 
Bovenop de nationale initiatieven 
is er 30 miljard uit EU-bronnen 
beschikbaar om de economie te 
stimuleren. Ook is op de Top 
vastgesteld dat wanneer de 
economische situatie het weer
toelaat we zo spoedig mogelijk 
weer terug moeten naar de normen 
van het stabiliteits- en groeipact. 
Immers wanneer we de criteria die 
destijds in Maastricht zijn 
vastgesteld niet respecteren dan 
ondermijnen we de Euro. Een 
ander punt is de sociale impact van 
de crisis. We mogen mensen nu 
niet uitsluiten, maar juist nu in 
mensen, hun kennis en 
kundigheden gaan investeren. 
Goed overigens dat Gordon Brown 
naar het Europees Parlement kwam 
want het is belangrijk dat Europa 
haar prioriteiten binnen de 20 
belangrijkste economieën in de 
wereld kan doorzetten. Helaas viel 
dinsdagavond de regering van 
premier Topolanek, de Tsjechische 
voorzitter van de EU, wat meteen 
een bewijs is dat een vaste 
voorzitter van de Europese Raad 
zoals in het Lissabonverdrag 
voorgesteld, beter is voor de 
stabiliteit in Europa. 

Onderaannemers

Er is veel onderaanneming in de 
Europese Unie. Onderaanneming 
biedt bedrijven in bijvoorbeeld de 
bouwsector, schoonmaakbranche 
of het toerisme in veel gevallen de 
mogelijkheid om op een flexibele 
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manier gespecialiseerde 
werknemers in te zetten. Wanneer 
de regels onvoldoende zijn of niet 
nagekomen worden is de 
dienstverlening oneerlijk voor het 
bedrijf dat zelf voor eigen opdracht 
en risico werkt. Bij sub-contracting 
zoals we het noemen moeten de 
arbeidsomstandigheden, de rechten 
van werknemers en het voldoen 
van alle verplichtingen op het 
gebied van sociale zekerheid en 
belastingen gewoon gelijk zijn aan 
de eisen die we aan elk bedrijf 
stellen. In Europa hebben nu acht 
lidstaten een nationale 
aansprakelijkheidsregeling opgezet 
om malafide praktijken te 
voorkomen. Zo iets werkt enkel 
wanneer men overal hetzelfde 
doet. Daarom hebben we deze 
week voorstellen aangenomen die 
de gelijke behandeling en dus de 
oneigenlijke concurrentie 
wegnemen.

Europees Luchtruim 

U wist het misschien niet maar het 
Europees luchtruim bestaat uit 650 
delen met zestig verschillende 
controlecentra en 27 verschillende 
luchtverkeersleidingen. Woensdag 
hebben we besloten om de 
organisatie van de nationale 
luchtruimen tegen januari 2012 
samen te voegen. Dit spaart 
reistijd, kerosine en 
milieuvervuiling. Bovendien is dit 
van groot belang voor de 
veiligheid. In de nieuwe 
verordening vragen we bovendien 
dat het Europees Agentschap voor 
de veiligheid van de luchtvaart 
(EASA) meer 
verantwoordelijkheden krijgt om te 
zorgen voor uniforme en bindende 
veiligheidsvoorschriften voor 
luchthavens, luchtverkeersbeheer 
(ATM) en 
luchtvaartnavigatiediensten. De 
vastgestelde vliegroutes moeten 
soms onnodige bochten maken, 
door grenzen in het luchtruim. De 
gemiddelde vlucht in Europa is 
daardoor 49 kilometer te lang. De 

Europese Commissie heeft 
berekend dat het eengemaakte 
Europese luchtruim zo'n 2,4 
miljard euro per jaar bespaart. Als 
eerste stap zal het luchtruim van 
Nederland, België, Luxemburg, 
Frankrijk, Duitsland en 
Zwitserland binnenkort worden 
samengevoegd.

Voedselprijzen

De EU heeft een van de meest 
efficiënte landbouwculturen ter 
wereld. Hoe kan het dan dat we 
blijven kampen met hoge en 
toenemende voedselprijzen? Dat is 
de vraag die wij ons afgelopen 
week in Straatsburg gesteld 
hebben. Een belangrijke vraag, 
zeker nu veel Europese burgers de 
financiële crisis in hun 
portemonnee voelen. Op dit 
moment is het zo dat de consument 
5 keer meer voor voedsel betaalt 
dan de prijs die de landbouwer 
hiervoor krijgt. Dat is nogal een 
verschil vergeleken met een halve 
eeuw geleden, toen landbouwers 
nog de helft van de 
detailhandelsprijs voor voedsel 
ontvingen. Een deel van het 
Parlement is van mening dat de 
schuld bij de grote 
levensmiddelenketens ligt, en dat 
zij hun koopkracht misbruiken om 
de prijzen die zij aan leveranciers 
betalen onaanvaardbaar laag te 
houden. Anderen zien echter niets 
in deze argumentatie. Zo zou 
volgens een rapport van het CPB 
de winstmarge van supermarkten 
alleen maar zijn afgenomen, als 
gevolg van de hevige onderlinge 
concurrentie. Het straffen van 
supermarkten door het opleggen 
van nieuwe regels zou dan ook niet 
de oplossing zijn. Voor mij staan 
de belangen van de consument en 
de boer voorop. De boer moet een 
eerlijk bedrag krijgen voor zijn 
product, en de consument moet dat 
product voor een eerlijke prijs 
kunnen aanschaffen in de 
supermarkt. Elke vorm van 
Europese regelgeving op dit gebied 

moet deze belangen als 
uitgangspunt nemen. 

Buitenland 

Met de Tsjechische 
Raadsvoorzitter is deze week ook 
gediscussieerd over onze 
betrekkingen met de landen 
"tussen" de EU en Rusland: 
Oekraïne, Wit-Rusland, Moldavië, 
Georgië, Armenië en 
Azerbeidjaan. De Europese Raad 
gaf het startsein voor dit Oostelijk 
Partnerschap - een meerjaren 
veelomvattend programma om 
deze landen dichter bij de EU te 
brengen - economisch, maar ook 
wat betreft respect voor 
mensenrechten en aandacht voor 
het milieu. Het is geen voorportaal 
voor EU-lidmaatschap, maar sluit 
dit op langere termijn ook weer 
niet uit. Vanuit onze fractie is 
herhaaldelijk ervoor gepleit deze 
landen niet in een soort grijze zone 
te laten, maar ze zo dicht mogelijk 
aan de EU te binden. Op ons 
initiatief is besloten dat een EP-
delegatie regelmatig gaat 
bijeenkomen met parlementariërs 
uit deze zes landen - wat Wit-
Rusland betreft zal dat helaas nog 
niet kunnen gezien het gemis aan 
democratie in dat land.

Ook hadden we een levendig debat 
over de betrekkingen EU/VS na de 
recente verkiezingen aldaar. Brede 
overeenstemming was er om een 
nieuwe start te maken en zo hecht 
mogelijk samen te werken op 
gebieden als veiligheid, klimaat en 
de aanpak van de financieel-
economische crisis.
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