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Beste mensen,

Vorige week zijn wij voor de 
laatste keer in dit mandaat in 
Straatsburg geweest. Ik kan terug 
kijken op 5 succesvolle jaren 
waarin ik uiteenlopende dossiers 
heb behandeld. Sociale dossiers, 
grensarbeid, milieu, de chemische 
stoffenwetgeving, 
gezondheidsdossiers waren bij mij 
in goede handen, maar ook voor 
moeilijke delegaties was ik 
verantwoordelijk. 

Het is nu tijd om vooruit te kijken. 
Naar 4 juni, de verkiezingen en 
daarna. Er moet nog veel in 
Europa gebeuren. Zo is afgelopen 
week het dossier arbeidstijden stuk 
gelopen in de onderhandelingen 
met de Raad. Voor veiligheid van 
werknemers is het noodzakelijk dat 
dergelijke dossiers worden 
afgesloten met een goed 
compromis. Ook hopen wij op de 
goedkeuring van het Lissabon 
verdrag. De EU zal dan 
slagvaardiger worden, we kunnen 
dan meer betekenen voor de 
burgers, voor u. Maar ook de 
crisis, milieu, gelijkheid en 
migratie allen dossiers die 
momenteel volop Europese 
aandacht verdienen. 

Ik zal de komende maand 
voornamelijk in Limburg zijn en 
verwacht met velen te spreken, ik 
zal luisteren en ga graag met u de 
discussie aan over Europa, wat kan 
anders en wat moet beter. U weet 
ik ben op Limburgse grond 
geboren en getogen, mijn Limburg 
kan niet zonder Europa. Maar dat 
geldt niet alleen voor Limburg. 

Het Europees parlement zet zich in 
voor de verscheidenheid in 
culturen en regio’s. Mijn doel is 
met kracht en ambitie werken aan 
een Europa dat de beste plek is om 
te leven voor ons en voor de 
generaties na ons. 

Ik wil weer uw stem zijn in 
Europa. Hiervoor zal ik de 
komende maand campagne gaan 
voeren. Tot ziens, 

Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten

Arbeidstijden

Op maandag 27 april zijn de 
onderhandelingen over de nieuwe 
arbeidstijden wetgeving stop gezet. 
Afgelopen week heeft het 
onderhandelingsteam van het 
Parlement verslag gedaan over de 
voortgang. Na vijf jaar 
onderhandelingen zijn de lidstaten 
het niet eens geworden over 
nieuwe wetgeving. Struikelblok is 
de opt-out. De Britten willen in de 
wet vastgelegd zien dat de 
arbeidstijden voor hen niet gelden. 

Voor het eerst sinds het verdrag 
van Amsterdam is het niet gelukt 
om een compromis in de 
conciliatieronden te bereiken. Het 
doel van de arbeidstijden richtlijn 

is zorgen voor gezondheid en 
veiligheid op de werkvloer. 
Daarom wordt er een maximum 
aan het aantal uren per werkweek 
gesteld. De opt-out geeft de 
mogelijkheid om onder dit 
maximum uit te komen. In 1994 is 
deze opt-out "tijdelijk" voor Groot 
Brittannië ingesteld. Ik vind het 
zeer teleurstellend dat we niet tot 
een compromis zijn gekomen. Het 
hart van het Europese sociale 
beleid is de veil igheid en 
gezondheid, in de Europese 
verdragen ook expliciet zo 
vastgesteld. Wijziging van de 
wetgeving was nodig door een 
uitspraak van het Europees Hof 
van Justitie over actieve en 
inactieve ewachttijd (brandweer 
mensen, dokters etc,) Als 
parlement hadden we vind ik een 
prima lijn gevonden. Alle 
wachttijd is werktijd. Echter of en 
hoe deze wordt meegerekend is te 
beoordelen door de lidstaten en 
sociale partners. Nederland kon 
daarmede goed leven. Omdat de 
Raad het compromis voorstel van 
het Parlement heeft verworpen zal 
de huidige onduidelijke wetgeving 
van kracht blijven. Ik hoop dat de 
Commissie snel met een nieuw
voorstel zal komen.

Zwangerschap

Afgelopen week hebben wij de 
nieuwe richtlijn behandeld over de 
veiligheid en de gezondheid van 
werkneemsters tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en 
tijdens de periode van 
borstvoeding te verbeteren. De 
vernieuwde richtlijn beschermt 
zwangere vrouwen beter. Het is 
van belang dat vrouwen zo min 
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mogelijk hinder ondervinden in 
hun carrière en mogelijkheden op 
de arbeidsmarkt tijdens en na de 
zwangerschap. Door de richtlijn op 
te tuigen met allerlei andere zaken 
zoals het vaderschapsverlof en 
verlof voor mee-moeders wordt het 
onmogelijk om de lidstaten mee te 
krijgen, met als mogelijk gevolg 
dat de hele richtlijn in de ijskast 
wordt gezet.In het Commissie 
voorstel is de verlenging van het 
zwangerschapsverlof naar 18 
weken voorgesteld, in Nederland is 
dat momenteel 16 weken. Het 
Parlement stelt 20 weken voor 
waarbij het CDA zich aansluit. Ik 
vind dat er flexibiliteit moet zijn 
bij de opname van het verlof, voor 
of na de bevalling. V o o r  de 
combinatie van opvoeding en 
gezin met een baan buitenshuis is 
een goed kader nodig. . Deze 
richtlijn is een goede stap in die 
richting. Ik heb eveneens mijn 
steun uitgesproken voor het 
nieuwe voorstel voor 
meewerkende en zelfstandige 
zwangere vrouwen.

Telecompakket

Woensdag hebben we een aantal 
aanpassingen gestemd van de 
regelsgeving voor de 
telecommarkt. Hierdoor is er een 
nieuw Europees regelgevend kader 
voor elektronische communicatie, 
met inbegrip van mobiele en vaste 
telefoons, radio, televisie en 
draadloos internet.  Met deze 
nieuwe Europese wetgeving wordt 
een hele reeks andere voordelen 
voor de gebruiker van 
telecomdiensten in Europese 
wetten opgenomen, waaronder 
garanties voor vrij internetgebruik 
en copyright-bescherming, maar 
ook betere dienstverlening en 
betere toegang tot sociale en 
nooddiensten, prijstransparantie, 
meer privacy-rechten, en een 
regeling om makkelijker van 
operator te kunnen veranderen. Zo 
zal het voor consumenten 

gemakkelijker worden om van 
provider te veranderen. In de 
informatie die men krijgt bij het 
tekenen van een contract, zal  
aangegeven zijn voor welke 
periode men zich aan een dienst 
bindt. Bovendien kunnen 
gebruikers voor niet langer dan 
twee jaar aan zich binden. 
Daarnaast zal het voor mensen 
gemakkelijker worden om hun 
telefoonnummer van de ene 
operator naar de andere over te 
brengen: dat moet binnen één 
werkdag worden gedaan. Wij 
hebben ook de kwaliteit van de 
hulpdiensten verhoogd. Er zal 
informatie over de locatie van de 
beller beschikbaar zijn wat een 
kwestie van leven en dood kan 
zijn.

Een belangrijk punt zijn de kosten, 
met dit voorstel hebben we ook de 
prijstransparantie versterkt, 
beschikbaarheid van websites met 
prijsvergelijkingen en de 
mogelijkheden van de nationale 
regelgevers om operators te 
verplichten om toegang tot 
diensten voor gehandicapte 
mensen aan te bieden.. Wij hebben 
er ook voor gezorgd dat het 
absoluut duidelijk is dat het 
toegangsrecht op internet deel 
uitmaakt van de grondrechten als 
Europese burger. De kwestie van 
beperkingen op de toegang tot 
websites wordt door nationale 
overheden geregeld. Hier bestaan 
geen Europese regels voor. Op 
Europees niveau kunnen wij wel 
regelen dat consumenten over 
informatie kunnen beschikken over 
sites die beperkingen hebben: je 
hebt dus als consument het recht 
om te weten of een provider 
toegang tot bepaalde sites beperkt 
en om welke redenen.

Dierenwelzijn

Europa is begaan met het welzijn 
van dieren. De afgelopen weken 
heb ik een ontelbare hoeveelheid 

e-mails, telefoontjes en brieven 
mogen ontvangen van bezorgde 
burgers die me opriepen mijn steun 
te geven aan een algeheel verbod 
op de handel in 
zeehondenproducten, en om de 
omstandigheden van proefdieren te 
verbeteren. 

Ik ben dan ook blij dat ik al deze 
mensen kan laten weten dat we in 
het Europees Parlement die 
oproepen ter harte genomen 
hebben. Afgelopen dinsdag hebben 
we vóór zo’n verbod op de handel 
in zeehondenproducten gestemd.  
In de praktijk komt het erop neer 
dat zeehondenproducten zoals 
tassen, hoeden, laarzen en 
handschoenen (gebruikt door 
motorrijders, skiërs en boksers) 
verboden worden, net zoals 
farmaceutische producten zoals 
Omega 3-capsules en oliën. Deze 
regels zijn niet alleen van 
toepassing op producten uit de EU, 
maar ook op producten die vanuit 
derde landen de EU binnen worden 
gebracht. Daarnaast hebben we 
onze steun gegeven aan strengere 
regels voor het gebruik van 
proefdieren. Testen met 
proefdieren zijn enkel toegelaten 
wanneer er een zeer goede 
wetenschappelijke reden voor is en 
het een duidelijk voordeel voor de 
menselijke gezondheid op zou 
kunnen leveren. Tevens moet er 
meer rekening gehouden worden 
met het welzijn van dieren die 
onderworpen worden aan 
wetenschappelijke testen. Omdat 
voor mij de gezondheid van de 
mens voorop staat moet er veel 
geïnvesteerd worden in het 
ontwikkelen van alternatieve 
testen.
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