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Beste mensen,

Na de Nobelprijs voor Liu 
Xiabao vorige week, konden we 
deze week in het Europees 
Parlement ook de Sakharov-
prijs voor vrijheid van denken 
niet overhandigen aan de 
laureaat. De Cubaanse dissident 
Guillermo Fariñas, een 
psycholoog en onafhankelijk 
journalist mag het land niet 
verlaten omdat de autoriteiten 
niet gediend zijn van zijn 
geweldloze acties tegen het 
regime en hongerstakingen om 
politieke gevangen te steunen. 
Met de Sakharovprijs erkennen 
we mensen of organisaties die 
zich bijzonder hebben ingezet in 
de strijd voor mensenrechten en 
vrije meningsuiting. Juist in 
deze periode van het jaar is het 
goed te denken aan deze 
mensen die hun bestaan op het 
spel zetten voor de vrijheid van 
anderen.

Op 1 januari neemt een van 
mijn medewerkers afscheid van 
mijn team. Hubert Beusmans 
zal op het partijbureau als 
secretaris van de nieuw 
opgerichte CDA werkgroep 
Europa zich gaan bezighouden 
met Europa binnen de partij.

Ik wens u en allen die u lief 
zijn een zalig Kerstfeest toe en 
een vredig, gelukkig en 
gezond 2011.

Hartelijke groet
Ria Oomen-Ruijten

Single Permit

Afgelopen week hebben we 
gestemd over nieuwe Europese 
migratiewetgeving. Het ging om 
een gecombineerde werk- en 
verblijfsvergunning voor 
derdelanders die komen werken 
in Europa. Na lang 
onderhandelen en een 
compromis met de Raad heeft 
het Parlement tegen de nieuwe 
wetgeving gestemd. 
Het is een gemiste kans dat we 
deze wetgeving hebben 
afgewezen die de positie van 
arbeidsmigranten uit landen van 
buiten de Europese Unie regelt. 
De bestaande bureaucratie bij 
de vergunningverstrekking, 
ongelijke behandeling van 
arbeiders uit derde landen en 
oneigenlijke concurrentie op 
loon- en arbeidsvoorwaarden 
blijft nu in stand.

Vanwege toekomstige tekorten 
op de Europese arbeidsmarkt 
was er behoefte aan goede 
regels voor arbeidsmigranten uit 
landen buiten Europa. De 
gecombineerde werk- en 
verblijfsvergunning zou leiden 
tot minder bureaucratie en 
gelijke rechten voor 

derdelanders. Ondanks de twee 
wijzigingsvoorstellen die ik heb 
ingebracht om het principe van 
gelijke behandeling vast te 
leggen, voorstellen die ook in 
grote meerderheid ondersteund
zijn, vonden de Socialisten dat 
niet vergenoeg gaan. Zij wilden 
dat de arbeidsmigrant altijd 
recht moet hebben op een 
studiebeurs of studielening, 
onderhoudsuitkeringen, sociale 
woonvoorzieningenrechten en 
het uitbetalen van 
pensioenrechten bij verhuizing. 
De Liberalen waren onverwacht 
in de eindstemming tegen 
omdat lidstaten naast de 
uniforme vergunning en 
uniforme formulieren ook nog 
ter informatie een aanvullend 
document mochten afgeven 
over specifieke rechten en 
voorwaarden.

Energie efficiëntie

De EU heeft zich tot doel 
gesteld om in 2020 gemiddeld 
20% energie te besparen. Deze 
week hebben we een aantal 
voorstellen aan de Commissie 
gedaan die de komende 
maanden zullen worden 
uitgewerkt. Er is nog veel winst 
te halen bij het energiegebruik 
van gebouwen, voordeel daarbij 
dat het ook lagere stookkosten 
voor de burgers levert.
Lidstaten moeten hier meer 
aandacht aan besteden en 
bijvoorbeeld renovaties die tot 
energiebesparing leiden 
stimuleren. Het efficiënt 
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gebruik van energie bij 
stadsontwikkeling en transport 
moet een grotere prioriteit 
krijgen. De Commissie zal
begin volgend jaar op basis van 
onze aanbevelingen met 
concrete voorstellen komen.

Europees Octrooi

Na jarenlang onderhandelen 
over één Europees 
Octrooisysteem dat bedrijven 
betere mogelijkheden geeft om 
in de hele EU hun ontwerpen te 
beschermen blijven Spanje en 
Italië dwarsliggen. Zij eisen dat 
de aanvraag ook in het Spaans 
en Italiaans worden ingediend. 
Een groep van 11 landen 
waaronder de Benelux, 
Duitsland en Frankrijk heeft 
vorige week besloten om niet 
op de andere lidstaten te 
wachten.

Het Lissabonverdrag laat toe dat 
een groep van minimaal 9 
landen nauwer kan 
samenwerken binnen de EU als 
dit geen belemmering is voor de 
interne markt of discriminatie 
van andere lidstaten tot gevolg 
heeft. Het is wel de verwachting 
dat anderen zullen aansluiten. In
vergelijking met de VS is een 
octrooi in de EU zo'n 6 tot 10 
maal duurder en daarom is dit 
akkoord cruciaal voor ons 
onderzoeks-en innovatiebeleid. 
De Commissie zal deze 
nauwere samenwerking gaan 
coördineren en komt binnenkort 
met een voorstel. Dit zullen we 
ook in het Parlement bespreken. 

Burgerinitiatief 

Afgelopen woensdag hebben 
we ook de procedure voor het 
burgerinitiatief goedgekeurd. 
Het burgerinitiatief geeft 
inwoners van de EU het recht 
om zich rechtstreeks met 
voorstellen tot de Europese
Commissie te richten. De 
precieze invulling is nu 
vastgelegd waarbij we 
procedures hebben vastgelegd 
die simpel zijn maar ook 
misbruik tegengaan. Voor een 
initiatief zijn 1 miljoen 
handtekeningen nodig die 
tenminste uit ¼ van de lidstaten 
komen. Wie een burgerinitiatief 
wil steunen, kan zijn 
handtekening zowel op papier 
zetten als elektronisch 
overmaken. 

Eind 2011 kunnen de 
burgercomités, die wel minstens 
uit 7 verschillende lidstaten 
moeten komen, hun campagnes 
opstarten. Geplande 
burgerinitiatieven moeten 
aangemeld worden op een 
onlineregister dat beheerd wordt 
door de Commissie. Vervolgens 
krijgen de initiatiefnemers 12 
maanden de tijd om 1 miljoen 
handtekeningen te verzamelen. 
Natuurlijk moeten voorstellen 
wel binnen de bevoegdheid van 
de EU vallen en
overeenstemmen met de 
waarden die de EU verdedigt. 

Akkoord begroting 2011

Deze week hebben we dan 
eindelijk ingestemd met de 
begroting voor 2011. Er is een 
compromis bereikt tussen Raad
en Parlement. De begroting 
omvat bijna alle prioriteiten die 
zijn ingebracht door het 

Parlement, maar blijft binnen de 
financiële randvoorwaarden die 
de Raad van Ministers wenste. 
Hiermee komt er eindelijk een 
einde aan wekenlang 
getouwtrek tussen het parlement 
en de lidstaten. Uiteindelijk 
hebben we ingestemd met een 
verhoging van het budget voor 
2011 met 2,9% tot 126,5 
miljard euro. Ter vergelijking: 
Nederland had in 2010 een 
begroting van 272,1 miljard 
euro. De verhoging van onze 
begroting is nodig om 
bijvoorbeeld de Europese 
diplomatieke dienst of de 
toezichthouders voor financiële 
markten te financieren. Deze 
diensten gaan gedeeltelijk weg 
bij de lidstaten, dus daarop 
kunnen lidstaten besparen. Ik 
ben dan ook blij dat er na 
weken onderhandelen een 
akkoord is bereikt. 
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