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Beste mensen,

Na de rel over de Roma en een flauwe 
"Staat van de Unie" van Commissie 
Voorzitter Barroso was er deze week 
gelukkig weer tijd voor echt 
inhoudelijk werk waar burgers en 
lidstaten mee verder kunnen.

In de eerste plaats de regulering en 
controle van financiële markten. De 
wetgeving, die zorgt voor de 
instrumenten om goed toezicht te 
houden is er nu zodat we in staat zijn 
om risico's in te kunnen schatten en 
waar nodig ook sancties kunnen 
nemen. Daarnaast leggen we de laatste 
hand aan de buitenlandse dienst van 
mevrouw Ashton, die per 1 december 
echt moet bewijzen dat ze een rol kan 
spelen op het internationale podium. 
Tot slot het debat over de financiële 
perspectieven van de EU voor de 
periode 2013-2020. Alhoewel er nog 
lang geen Europese Prinsjesdag is 
hadden we deze week een eerste debat 
over de toekomstige afspraken over de 
financiering van de EU. De komende 
maanden moet duidelijk worden hoe
het EU-budget duidelijker, 
transparanter en efficiënter kan 
worden ingezet. In Nederland een 
heikel punt, hoe gaan we terug naar 
een financiering die ook bij de 
oprichting bestond uit eigen middelen 
en niet zoals nu aangevuld moet 
worden met begrotingsmiddelen 
waardoor scheve situaties kunnen 
ontstaan tussen lidstaten.

Zelf ga ik het najaar in met drie zware 
dossiers: rapporteur voor pensioenen, 
de voortgang van Turkije en het
Rusland rapport waarvoor ik binnen 
de EVP verantwoordelijkheid draag. 
Hierover zeker meer in de komende 
nieuwsbrieven.

Hartelijke groet,

Ria Oomen-Ruijten

Handel met Turkije
Afgelopen maandag hadden we een 
debat over de handelsbetrekkingen 
met Turkije. De douane-unie heeft 
sinds 1996 veel gebracht, voor zowel 
Turkse als Europese ondernemers. 
Turkije is de op zes na grootste 
handelspartner van de EU en de EU is 
de grootste handelspartner van 
Turkije. Bovendien is 88% van de 
totale directe buitenlandse 
investeringen in Turkije uit de EU 
afkomstig. Maar, zoals ook 
commissaris De Gucht onderstreepte, 
is die douane-unie op een aantal 
punten verre van volmaakt. De kansen 
en uitdagingen voor onze 
handelsbetrekkingen met Turkije zijn 
duidelijk. Ook wat betreft energie 
hebben we grote gemeenschappelijke 
belangen. De handelsbarrières en 
technische barrières die er nog zijn 
moeten spoedig worden geslecht. Wat 
we vooral moeten doen is ook de strijd 
tegen de namaakproducten aangaan, 
omdat Europese merkenfabrikanten 
daar ongelooflijk veel last van hebben. 
Namaakproducten, ook 
namaakspeelgoed, bergen reële 
gevaren in zich, ook voor Turkse 
burgers. Maar het is cruciaal dat 
Turkije alle lidstaten erkent, en 
vooralsnog blijven Turkse 
(lucht)havens gesloten voor transport 
uit de Republiek Cyprus. Als Turkije 
op dit punt stappen zet, dan zou een 
enorm obstakel uit de weg geruimd
zijn en daar zouden zowel Turkije als 
Europa van kunnen profiteren.

Burgerluchtvaart
Het Nederlandse model voor 
onafhankelijk onderzoek bij 
luchtvaartongevallen krijgt in heel 
Europa navolging. Dinsdag hebben we 
nieuwe regels voor onafhankelijke 
onderzoeken naar ongelukken in de 
luchtvaart aangenomen. Het is goed 
dat nu in heel Europa wordt 
vastgelegd dat passagiers vooraf een 
contactpersoon aanmelden die bij 
ongeval direct geïnformeerd moeten 
worden. Bovendien moeten alle
maatschappijen binnen twee uur na 
een ongeval met een passagierslijst 
komen. De nieuwe wet, die per 1 
januari 2011 in werking treedt, maakt 
een einde aan de verschillen tussen de 
lidstaten en verzekert de 
samenwerking tussen verschillende 
nationale onderzoeksraden op 
Europees niveau. Lidstaten en 
maatschappijen worden verplicht om 
een noodplan klaar te hebben in het 
geval van een ongeluk. Zo moeten zij 
naast het geven van bijstand aan 
familie en nabestaanden ook een lijst 
met gevaarlijke goederen die mogelijk 
aan boord zijn vrijgeven.

Biodiversiteit
Op dinsdag heeft het Europees 
Parlement zich in het verslag van mijn 
collega Esther de Lange uitgesproken 
voor een ambitieus maar realistisch 
biodiversiteitbeleid. Esther luidde 
namens het Parlement de noodklok 
over onze biodiversiteit, onze 
soortenrijkdom en onze ecosystemen: 
"30% van de amfibieën, meer dan 
40% van de zoogdieren en meer dan 
50% van de zoetwatervissen wordt 
met uitsterven bedreigd. Dat is 
natuurlijk inacceptabel, niet alleen 
puur uit biologisch oogpunt of 
ecologisch oogpunt. Wij hebben ook 
de morele plicht om de aarde in zo´n 
staat achter te laten dat onze kinderen 
en kleinkinderen er ook nog iets mee 
kunnen." Ik sluit me graag aan bij 
deze woorden van Esther. Studies 
wijzen er daarnaast op dat de 
vermindering van de welvaart als 
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gevolg van biodiversiteitverlies
momenteel ongeveer 50 miljard euro 
per jaar bedraagt, maar kan oplopen 
tot 14 biljoen euro in 2050. 
Biodiversiteitverlies zorgt voor minder 
grondstoffen, meer CO2-uitstoot en 
een grotere milieuvervuiling. Het is 
onze taak om het verlies van 
biodiversiteitverlies een halt toe te 
roepen, biodiversiteit te herstellen 
waar dat mogelijk is en internationaal 
meer te doen om de biodiversiteit te 
behouden. Zoals Esther zei: "creëer
win-win situaties waarbij economie en 
ecologie hand in hand kunnen gaan: 
dat biedt ook kansen voor Europese 
groene banen". Daarnaast moeten we 
de Natura 2000 gebieden beter 
met elkaar laten samenwerken en 
moet biodiversiteit als beleid beter 
geïntegreerd worden in de andere 
beleidsvormen van de EU, zoals 
landbouw, visserij, industrie, vervoer 
en toerisme. 

Financieel toezicht
Woensdag hebben we gestemd over 
een pakket voor meer toezicht op de 
financiële markten. Er komen vier 
nieuwe toezichthouders. Dit is een 
Europese reactie op de financiële 
crisis en moet het Europese financiële 
stelsel weren tegen nieuwe crisis en 
onverantwoord handelen. De 
financiële markten in de EU zijn sterk 
geïntegreerd. Echter het toezicht over 
banken en markten is nu hoofdzakelijk 
op nationaal niveau geregeld. Het 
gebrek aan een overkoepelende 
Europese toezichtstructuur werd op 
pijnlijke wijze duidelijk tijdens de 
crisis: nationale toezichthouders 
richtten zich vooral op nationale 
markten en verwaarloosden risico's op 
een breder Europees niveau.

Op basis van de resultaten van een 
onderzoekscommissie heeft de 
Commissie aanbevolen een netwerk 
van nationale toezichthouders op te 
zetten dat samen met de nieuwe 
Europese Toezichtautoriteit (ESA) 
gaat samenwerken. De ESA zal uit 
drie toezichthoudende autoriteiten 
gaan bestaan: een voor banken (EBA), 
een voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen (EIOPA) en een 
voor effecten en markten (ESMA). Er 
wordt bovendien een Gemengd 
Comité van de Europese 
toezichthoudende autoriteiten 

opgericht dat ervoor moet zorgen dat 
de regels correct worden toegepast. Er 
is veel strijd geweest tussen Raad en 
Parlement over de bevoegdheden van 
de toezichthouders. Na lang 
onderhandelen en vooral door druk 
van het Parlement is er een akkoord 
bereikt. Vooral de Britten lagen dwars 
omdat ze nationale bevoegdheden uit 
handen zullen moeten geven. Het 
Parlement is echter van mening dat dit 
noodzakelijk is gezien het Europese 
karakter van de financiële markten.

Belangrijkste punten die het Parlement 
heeft binnengesleept hebben 
betrekking op de bevoegdheden van 
de ESA: De Europese toezichthouders 
zullen direct kunnen ingrijpen bij 
nationale toezichthouders of financiële 
instellingen wanneer EU regels 
worden overtreden, als nationale 
toezichthouders er niet uit komen, of 
in tijden van crisis. Ook kunnen de 
toezichthouders de handel in 
risicovolle producten tijdelijk 
verbieden. Het Parlement heeft 
bovendien een vetorecht over de 
voorzitters van de ETA´s. Hoewel het 
Parlement geen financiële 
alarmsituatie kan uitroepen, kunnen de 
parlementsleden de Raad verzoeken 
dit te doen. De toezichthouders zullen 
vanaf januari 2011 starten met hun 
werk.

Geneesmiddelenbewaking
Ieder jaar sterven er in de EU bijna 
200.000 mensen als gevolg van 
bijwerkingen van geneesmiddelen. 
Bijwerkingen kunnen in klinische 
proeven verborgen blijven, 
bijvoorbeeld wanneer ze zeldzaam 
zijn, pas optreden bij langdurig 
gebruik of enkel in combinatie met 
andere medicijnen. Het is daarom ook 
niet zo raar dat 
"geneesmiddelenbewaking", het 
systeem dat wordt gebruikt om toe te 
zien op de veiligheid van 
geneesmiddelen nadat ze zijn 
goedgekeurd voor algemeen gebruik, 
een prioriteit is binnen het Europese 
gezondheidsbeleid. In zo´n systeem 
moeten gezondheidswerkers, 
bedrijven en ook patiënten zelf 
bijwerkingen melden, en moeten deze 
bijwerkingen door de overheden goed 
worden geregistreerd, waardoor 
mogelijke problemen snel worden 
ontdekt. Vanwege het belang van een 

goed functionerend systeem voor 
geneesmiddelenbewaking hebben wij 
afgelopen week aan de hand van twee 
verslagen besloten om binnen de EU 
nauwer samen te gaan werken op dit 
gebied. Hierdoor wordt de verzamelde 
"groep" bijwerkingen groter, waardoor 
zeldzame patronen sneller worden 
opgemerkt en dubbel werk bij het 
nemen van maatregelen kan worden 
voorkomen. Onveilige 
geneesmiddelen kunnen zo sneller van 
de markt kunnen worden gehaald.

China congres
 MAASTRICHT, 1 OKTOBER

Op 1 oktober organiseert de Eduardo 
Frei Stichting van het CDA 
(Internationale solidariteit) een 
congres of de rol van China in Afrika. 
Het internationale debat over 
ontwikkelingssamenwerking richt zich 
meer en meer op het onderwerp 
“opkomende en nieuwe donoren,” en 
dan zeker de rol van China in 
ontwikkelingslanden. Niet langer 
stellen de westerse donoren als enige 
geld beschikbaar om ontwikkeling in 
Afrika en elders te stimuleren.
Afrikaanse regimes die niet aan de 
eisen van westerse donoren willen 
voldoen, hebben nu de mogelijkheid 
China of andere opkomende donoren 
om hulp te vragen. Sprekers op deze
interessante bijeenkomst zijn o.a. Z.E. 
ZHANG (de Chinese Ambassadeur in 
Nederland), Rene van der Linden, 
Wim van de Camp en een groot aantal 
Nederlandse en Europese experts. De 
bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 1 
oktober in de Maastricht School of 
Management (Endepolsdomein 150, 
Maastricht). Aanvang 12.30 uur, 
sluiting 17.35 uur (aansluitend borrel). 
Aanmelden kan via: 
www.overdedijk.nl
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