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Beste mensen,

Van ganser harte wens ik iedereen 
die dit leest een gelukkig en 
gezond nieuw jaar. 

Europa is 2011 niet alleen met 
goede voornemens begonnen, maar 
ook met heel concrete nieuwe 
toezichthouders voor banken, 
verzekeringen en 
bedrijfspensioenen, effecten en 
markten. Daarnaast heeft de 
Europese Commissie aan alle 
lidstaten richtsnoeren gegeven 
over de economische ontwikkeling 
en noodzakelijke structurele 
hervormingen. Bovendien hebben 
de regeringsleiders in december 
een permanent Europees 
Stabiliteits Mechanisme opgericht 
om Eurolanden te steunen. Met 
deze serie maatregelen proberen 
we enerzijds de stabiliteit van de 
euro te garanderen maar 
tegelijkertijd moeten de nieuwe 
instrumenten voorkomen dat we 
opnieuw financiële instellingen 
moeten redden.

Per 1 januari is overigens ook de 
Europese Buitenlandse Dienst 
officieel in werking getreden. Met 
de ontwikkelingen in Wit-Rusland 
maar ook in Tunesië en andere 
landen in Noord-Afrika moet de 
Europese coördinatie van de 
buitenlandse politiek o.l.v. 
Mevrouw Ashton zich gaan 
bewijzen en aantonen dat Europa 
met één stem onze democratische 
waarden in de wereld beter kan 
verdedigen.

Hartelijke groet

Ria Oomen-Ruijten

Jaar van het Vrijwilligerswerk

Maar liefst 23% van de Europese 
bevolking ouder dan 15 jaar is 
actief als vrijwilliger. In Nederland 
ligt dit percentage zelfs boven de 
40%, maar helaas zijn er ook nog 
EU-landen waar dat niet gewoon is 
en waar minder dan 10% van de 
bevolking zich bezighoudt met 
vrijwilligerswerk. Met het 
Europees Jaar van het 
Vrijwilligerswerk wil de EU het 
belang van mensen die bereid zijn 
iets te doen voor de samenleving 
onderstrepen. Het hele jaar staat de 
vrijwilliger in het zonnetje. Om 
Europees het vrijwilligerswerk te 
promoten, eigenlijk te laten zien 
wat kan en tot welke resultaten de 
vrijwillige inzet leidt, worden er  
in 2011 vier grote conferenties 
over het onderwerp georganiseerd. 
Vorige week donderdag opende 
staatssecretaris Marlies 
Veldhuijzen van Zanten (VWS) 
het Europees jaar van het 
vrijwilligerswerk in Nederland.

Info: www.vrijwilligerswerk.nl/

Grensoverschrijdende zorg 

Elke Europese burger heeft het 
recht om medische zorg in het 
buitenland te gaan halen. Dat was 
al door het Europees Hof van 

Justitie vastgelegd en wordt nu in 
een Europese richtlijn aangevuld 
en verhelderd. Er worden heldere 
rechten en voorwaarden vastgelegd 
voor patiënten die een 
zorgbehandeling willen ondergaan 
in een andere EU-Lidstaat. De
uiteindelijke tekst van het akkoord 
bevat veel van de door mij 
ingebrachte punten. Dit akkoord 
brengt zekerheid en duidelijkheid 
voor alle patiënten die gebruik 
willen maken van 
grensoverschrijdende zorg en dat is 
een mooie stap vooruit.

Ik ben een groot pleitbezorger voor 
een keuzerecht van consumenten, 
dat recht is er nu, maar ook de 
plicht van de behandelaar om 
informatie te geven om een 
verantwoorde keuze te maken. De 
nieuwe wetgeving  voorziet ook in 
het uitwisselen van gegevens van 
artsen die sancties opgelegd 
hebben gekregen door het medisch 
tuchtcollege. "Een arts wiens 
bevoegdheden in Nederland zijn 
afgenomen kan nu elders in 
Europa nimmer ongecontroleerd 
aan de slag" Ook biedt de richtlijn 
meer en betere mogelijkheden voor 
samenwerking. Een goed 
voorbeeld hiervan is de 
topspecialistische samenwerking 
tussen Maastricht-Aken-Luik. Dit 
levert veel voordelen op voor de 
patiënt; het verhoogt de 
toegankelijkheid van 
gespecialiseerde zorg en maakt het 
onderzoek goedkoper.

Lidstaten mogen overigens nog 
steeds een systeem van 
voorafgaande toestemming 
instellen maar met de nieuwe 
regelgeving wordt duidelijk 
vastgelegd op welke specifieke 
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gronden de benodigde 
voorafgaande toestemming voor 
ziekenhuisopname en behandeling 
geweigerd mag worden. 

Bouwmaterialen

Dinsdag hebben we nieuwe regels 
aangenomen betreffende de interne 
markt voor bouwmaterialen zoals 
bakstenen, deuren of 
isolatiemateriaal. Het doel is om de 
technische eisen die de vrije 
handel in de bouwmaterialen 
belemmeren te harmoniseren. De
bouwsector is één van Europa's 
grootste industriesectoren, goed 
voor 10% van het BBP en zo'n 12 
miljoen directe en 26 miljoen 
indirecte banen in de EU. We 
vragen lidstaten transparant te zijn 
in technische vereisen maar ook 
duidelijke en uniforme labels op 
bouwmateriaal om aan te geven
welke gevaarlijke stoffen in het 
product voorkomen. Aangezien 
ruim 90% van de fabrikanten van 
bouwmaterialen kleine of 
middelgrote bedrijven zijn vragen 
we aan de Commissie en de 
lidstaten ook om de 
administratieve lasten te 
beteugelen.

Alzheimer

In Europa krijgt iedere 24 
seconden een nieuwe patiënt de 
diagnose Alzheimer of een andere 
vorm van dementie. Naar schatting 
lijden in 2010 wereldwijd maar 
liefst 35.6 miljoen mensen aan een 
bepaalde vorm van dementie. 
Alleen al in Europa worden de 
directe medische en sociale kosten 
van deze ziekte op meer dan 100 
miljard geschat. Een groot 
probleem dus, zeker met een steeds 
ouder wordende bevolking. 
Vandaar dat we deze week
lidstaten hebben aangemoedigd om 
meer en beter te gaan 
samenwerken bij onderzoek, zorg 
en preventie. Ook vinden we dat 

voorlichtingscampagnes moeten 
worden georganiseerd om de 
herkenning van de vroege 
symptomen van dementie 
gemakkelijker te maken. 

Christenen in de wereld

Donderdag spraken we met 
mevrouw Ashton over de situatie 
van Christenen naar aanleiding van 
recente aanslagen in Egypte en 
Irak. Het kan tegenwoordig 
gevaarlijk zijn om Christen te zijn.
In Noord Korea staan bijvoorbeeld
zware straffen op het bezit van de 
Bijbel. Ook dichter bij huis hebben 
Christenen het soms moeilijk, in 
Turkije bijvoorbeeld. Maar ook in 
Nederland zelf neemt de 
intolerantie toe gezien het feit dat 
Koptische kerken moesten worden 
beschermd tijdens de kerstviering. 
Godsdienstvrijheid staat steeds 
meer onder druk. Niet alleen is er 
druk van overheden maar ook de 
onverdraagzaamheid tussen 
verschillende religies leidt tot 
geweld. Het moet een basisrecht 
zijn dat mensen hun religie in het 
openbaar en in vrede kunnen 
belijden. Daarom is dialoog tussen 
religies en overheden en zeker 
tussen religies onderling van groot 
belang. 

Het parlement heeft op verzoek 
van de EVP-fractie een debat 
gehouden. Ook is een resolutie 
aangenomen die concreet vraagt 
om de situatie van Christenen 
altijd te koppelen aan de 
standaard-mensenrechtenclausule 
in verdragen met andere landen. 
Ook vinden we dat in de jaarlijkse 
mensenrechten rapportage een 
speciaal hoofdstuk wordt
opgenomen over de positie van 
Christenen in de wereld. In het 
takenpakket van de buitenlandse 
dienst moet er capaciteit en 
aandacht zijn voor het in kaart 
brengen en tegengaan van 
religieuze onderdrukking. 

Haïti 

Eén jaar na de verschrikkelijke 
aardbeving in Haïti, die bijna 250 
000 slachtoffers eiste, hadden we 
een debat over de situatie terplekke 
en de rol van de EU. Europa is de 
belangrijkste donor, niet alleen in 
noodhulp maar ook voor 
wederopbouw. Ik heb de
Commissie, de lidstaten en zeker 
ook de Europese burgers bedankt
voor hun inzet, ondersteuning en 
solidariteit. Hierdoor konden de 
hulpverleners ter plekke goed werk 
verrichten in zeer moeilijke 
omstandigheden.

Maar dit debat diende vooral om 
lessen te trekken en naar de 
toekomst te kijken. Zo zijn er nog 
steeds problemen in de coördinatie 
tussen wat de EU, de lidstaten en 
NGO's doen. Al in 2007 is 
afgesproken om meer samen te 
werken in Europa. Door meer regie 
kan er sneller en efficiënter 
worden geholpen. Dit is niet alleen 
belangrijk voor de fase van 
humanitaire hulp maar misschien 
meer nog nu er aan wederopbouw 
wordt begonnen. Van de 1.2 
miljard euro die de EU en de 
lidstaten samen hebben toegezegd 
is slechts 330 miljoen euro 
uitgegeven omdat de Commissie 
de effectiviteit niet kan 
garanderen. We willen ervoor 
zorgen dat de hulp ook maximaal 
ten goede komt aan de bevolking.
Cruciaal is het politieke aspect. We 
hebben een zeer betwiste eerste 
ronde van de verkiezingen gehad, 
een tweede ronde die nu gelukkig 
wordt uitgesteld. Zonder politieke 
stabiliteit en daadkrachtig 
openbaar bestuur wordt duurzame 
wederopbouw en steun aan de 
bevolking praktisch onmogelijk.
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