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Beste mensen,

De afgelopen maand stond veel in 
het teken van het WK voetbal, ook 
in het Europees Parlement. 
Fantastisch dat Nederland de finale 
heeft gehaald en dat we nu ons 
kunnen bewijzen tegen Spanje.

Premier Yves Leterme van België, 
de nieuwe EU-voorzitter,  verwees 
naar de Europese finale in zijn 
speech toen hij afgelopen week het 
Parlement toesprak. Leterme ziet 
in het voetbal een inspiratie voor 
Europa om meer zelfvertrouwen te 
krijgen. Ik ben het met hem eens 
dat de EU meer lef en ambitie 
moet tonen om een belangrijke 
speler op het wereldtoneel te zijn.

Afgelopen jaar hebben we een 
grote stap gezet met het Verdrag 
van Lissabon, maar we zijn er nog 
niet, er is nog heel veel te doen om 
een echt eensgezind antwoord te 
krijgen op de crisis die nu meer en 
meer zijn effect laat zien. 

Ik ga nu genieten van wat rust, 
even weg maar merendeels thuis. 
Ook het politieke werk ligt niet 
helemaal stil, om toerbeurt vormen
mijn medewerkers een week de 
achterwacht wanneer er acuut 
problemen zijn. Na de zomer ga ik 
met mijn kantoor weer aan de slag, 
uitgerust en met nieuwe energie. 

U allen wens ik een heel fijne 
vakantie toe. Geniet ervan en kom 
veilig weer thuis.

Hartelijke groet,

Ria Oomen-Ruijten

      

Financieel toezicht
We hebben deze week in 
Straatsburg het pakket wetgeving 
dat het economisch bestuur in de 
EU moet versterken intensief 
besproken. Gezonde 
overheidsfinanciën zijn van belang 
om economische groei te 
waarborgen en de criteria van het 
Stabiliteits- en Groeipact te 
garanderen. Lidstaten hebben nooit 
een echte controle op de nakoming 
van de afspraken geaccepteerd. Dat 
moet en gaat nu wel gebeuren. Er 
komt Europees toezicht op de 
nationale begrotingen, zodat 
problemen op tijd gesignaleerd 
worden en bij Griekse toestanden 
er meteen ingegrepen kan worden. 
Ook komen er sancties op het niet 
nakomen van de regels van het 
Stabiliteits- en Groeipact.  

Door de crisis zijn ook de 
tekortkomingen van de financiële 
markten aan het licht gekomen. De 
nationale toezichtmodellen zijn 
niet meer berekend op de 
onderling verweven Europese 
financiële markten, waarop vele 
financiële ondernemingen 
grensoverschrijdend actief zijn. 
We hebben ermee ingestemd dat er 
nieuwe toezichthoudende 
instanties worden ingesteld om de 

markten in de gaten te houden. Het 
Europees Systeem van Financiële 
Toezichthouders zal bestaan uit 
een netwerk van nationale 
toezichthouders die samenwerken 
met Europese toezichthoudende 
autoriteiten zodat problemen 
Europees gesignaleerd worden. Er 
wordt opgericht: de Europese 
Bankautoriteit, de Europese 
Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen en de Europese 
Autoriteit voor effecten en 
markten. 

Novelfoods
Woensdag hebben we de 
zogeheten "novel foods" richtlijn 
weer bij de tijd gebracht. 
Deze wetgeving is uit midden 
jaren negentig toen de Europese 
Unie zich geconfronteerd zag met 
voedingsmiddelen (o.a. GMO-soja 
en -maïs) die met gentechnologie 
geproduceerd waren. Uit 
bezorgdheid voor de gevolgen van 
de nieuwe technologie werd 
wetgeving gecreëerd die de 
toelating van dergelijke ‘Novel 
Foods’ moest reguleren. Nu, 13 
jaar later, hebben we deze 
wetgeving nog eens goed bekeken 
en, waar nodig, aangepast aan de 
huidige omstandigheden. Zo 
vragen we nu om een verbod op 
voedsel afkomstig van gekloonde 
dieren. Tevens vinden we dat 
ingrediënten en levensmiddelen 
die met nano-technologie zijn 
geproduceerd onder de nieuwe 
regels moeten vallen. Dat betekent 
dat dergelijke voedingsmiddelen 
alleen gebruikt mogen worden 
wanneer een risicobeoordeling 
helder maakt dat dit voedsel veilig 
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is. Het standpunt van het 
Parlement moet nu nog door de 
ministers van de lidstaten 
goedgekeurd worden.  

Belgisch voorzitterschap
Afgelopen zaterdag diende het 
Europees Parlement als decor voor 
een grandioos concert ter ere van 
het Belgische voorzitterschap. 
Voor dit EU feestje had Belgie 
royaal de beurs getrokken. Men is 
ook zeer europa minded in Belgie, 
je moet het zo zien dat Europa de 
strohalm is die alle gewesten bindt. 
Afgelopen donderdag 1 juli nam 
men officieel de voorzittershamer 
over van de Spaanse regering. De 
komende 6 maanden zullen moeten 
uitwijzen of de Belgische regering 
op het politieke podium het niveau 
van de artiesten op het 
muziekpodium van afgelopen 
zaterdag kan evenaren. "Samen 
voor een Europa in actie" is de titel 
van het programma voor het 
komende halfjaar, waarin 6 
prioriteiten zijn vastgelegd: De 
uitweg uit de crisis en de terugkeer 
naar economische groei, de 
bevordering van sociale 
vooruitgang, het weer op gang 
brengen van de onderhandelingen 
betreffende klimaat en leefmilieu, 
meer diepgang op het gebied van 
vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid, het efficiënter 
maken van het extern optreden van 
de EU en de verdere uitwerking 
van het Verdrag van Lissabon. 
Stuk voor stuk uitstekende 
prioriteiten op papier, maar de 
echte moeilijkheid zit hem 
natuurlijk in de praktische 
uitvoering. Mijn collega Wim van 
de Camp heeft afgelopen 
woensdag de Belgische Premier 
Leterme al opgeroepen om in ieder 
geval vaart te maken met de 
besluitvorming, omdat de EU veel 
te traag is in vergelijking met 
opkomende economieën zoals 
India, China en Brazilië.

Buitenlandse dienst
Donderdag hebben we de basis van 
de Europese buitenlandse dienst 
gelegd. Dit is één van de 
belangrijkste instrumenten om het 
gemeenschappelijke buitenlands 
beleid van de EU handen en voeten 
te geven. Het is van groot belang 
dat deze dienst geen bureaucratisch 
monster wordt of een speeltje van 
vooral de grote lidstaten. Er is nu 
afgesproken met mevrouw Ashton 
dat het Europees Parlement 
volledige controle en toezicht 
krijgt over het budget. Ook zal 
Mevrouw Asthon elke strategie en 
actie in het kader van het 
buitenlands- en veiligheidsbeleid 
vooraf voorleggen aan de 
Commissie Buitenlandse Zaken in 
het Europees Parlement. Er moet 
nu dus ook in buitenlandse politiek 
van de EU echt verantwoording 
worden afgelegd aan het Europees 
Parlement. Het Europees 
Parlement, de Europese 
Commissie en de Lidstaten hebben 
afgesproken om de dienst uiterlijk 
op 1 december operationeel te 
hebben. Dit jaar nog zullen 
ongeveer 1100 ambtenaren van de 
Europese Commissie en 400 
ambtenaren uit het secretariaat van 
de Raad worden samengevoegd en 
aangevuld met 100 nationale 
diplomaten. Uiteindelijk zal 60% 
van het personeelsbestand uit EU-
ambtenaren bestaan en de rest uit 
nationale diplomaten. Dit akkoord 
is op hoofdlijnen goed, maar het 
uiteindelijke doel is een betere 
coördinatie tussen de lidstaten en 
een werkelijk gezamenlijk 
buitenlands beleid om de belangen 
van Europa elders goed te kunnen 
verdedigen. Dat is zeker ook goed 
voor een lidstaat als Nederland. 

IJsland
Woensdag hadden we een debat 
over de beslissing van de Europese 
Raad om de 
toetredingsonderhandelingen met 
IJsland te beginnen. We steunen 

het openen van de 
onderhandelingen met IJsland 
maar tegelijkertijd eisen we een 
hervorming van het financiële 
stelsel en een volledige toepassing 
van de spaarrichtlijn inclusief het 
depositogarantie stelsel. Ik hoop 
dat er nu snel een akkoord komt 
over 1.3 miljard euro die IJsland 
schuldig is aan Nederland. Verder 
staan we erop dat IJsland een eind 
maakt aan iedere vorm van 
walvisvangst en elk voorbehoud 
intrekt dat het land bij 
Internationale Commissie voor de 
Walvisvaart heeft neergelegd.

Daarnaast stel ik me vragen bij het 
gebrek aan steun van de bevolking 
in IJsland voor de toetreding. Een 
land kan niet alleen toetreden om 
uit de financiële problemen te 
komen, er moet ook een echte wil 
zijn bij burgers en politiek om lid 
te worden van de 
waardegemeenschap die de EU is. 
Ik vraag me oprecht af of dat 
commitment er wel is.

Erasmus
In het studiejaar 2008/2009 hebben 
200 000 studenten in een ander 
land gestudeerd met steun van de 
EU. Hieronder ook 7000 
Nederlandse studenten die met het 
ERASMUS programma de grens 
overgingen. Sinds de start van dit 
programma in 1987 hebben hier al 
meer dan 2 miljoen studenten van 
geprofiteerd. Maar ERASMUS is 
er niet alleen voor studenten maar 
ook voor stages in het buitenland.
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