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Beste mensen,
Van ganser harte wens ik iedereen 
een gelukkig, succesvol, maar vooral 
een gezond jaar. In Straatsburg 
hebben we ons deze week vooral ook 
bezig gehouden met verkiezingen, 
intern dan wel. Op de helft van een 
mandaat worden alle posten in het 
parlement opnieuw bezet. Als 
voorzitter is gekozen de socialist 
Martin Schulz uit Aken. Als CDA-
delegatie konden we veel kiezen, 
maar te kiezen waren we niet. Er is 
een systeem dat het gewicht van een 
delegatie meet, het systeem d`Hondt. 
Op het moment dat we collega Corien 
Wortmann als vice-voorzitter van de 
fractie kozen, waren onze punten op. 
Uit de tienjarige periode dat ik vice-
voorzitter van de fractie was, weet ik 
hoe belangrijk het is om daarin 
vertegenwoordigd te zijn, dus ons rest 
het parlementaire werk en daarvoor 
zijn we er toch. Overigens wat dat 
betreft mag ik zeker niet klagen, ik 
heb mooie maar zware dossiers 
waarbij de ervaring om deze tot een 
goed einde te brengen zeker 
meespeelt. Omdat ook mijn collega's 
bekend staan hard te werken en actief 
aanwezig te zijn, is de wetgevende 
balans voor onze delegatie goed. 

Volgens vele voorspellingen zal 
2012 een zwaar jaar worden, waarin 
wij de gevolgen van de 
economische crisis zullen gaan 
voelen. Laten we echter ook 
optimistisch blijven. Ik wil me graag 
aansluiten bij de 
nieuwjaarsboodschap van 
Bondskanselier Merkel: "Er is nog 
een lange weg te gaan om de 
schuldencrisis te overwinnen en
deze weg zal niet vrij zijn van 
tegenslagen, maar Europa zal 
uiteindelijk sterker uit deze crisis 

komen". Ook voor het CDA wordt 
2012 een belangrijk jaar, waarin het 
meer dan ooit van belang is om de 
eenheid binnen de partij te bewaren. 
Ik kijk dan ook uit naar de 
presentatie van de toekomstvisie van 
het strategisch beraad, en de 
daaropvolgende partijbrede 
discussie over de toekomst van onze 
partij. Waar we nu te vaak de grond 
in worden geschreven, weet ik zeker 
dat er ook weer betere tijden komen. 
Het CDA, maar ook alle andere 
partijen hebben dit meegemaakt. De 
VVD in 2006, de PvdA in 2002, wij 
werden toen de grootste partij na 
retraite in de oppositie. In de 
politiek is er een constante: het kan 
(zal) verkeren.

Hartelijke groet,

Ria Oomen-Ruijten

Presentatie Turkije-rapport
Vorige week donderdag heb ik in de 
commissie Buitenlandse Zaken mijn 
rapport over de voortgang van 
Turkije gepresenteerd. Turkije is al 
kandidaat-lid van de EU sinds 1999. 
In 2004 is onder Nederlands 
voorzitterschap besloten dat 
onderhandelingen over een
lidmaatschap van start mochten 
gaan. De onderhandelingen werden 
in oktober 2005 geopend. 

Namens het parlement rapporteer ik 
ieder jaar over de voortgang die 
Turkije gemaakt heeft op weg naar 
een eventueel lidmaatschap. Dit jaar 
was het thema van mijn rapport 
"Onderlinge afhankelijkheid en 
wederzijds engagement". 
Onderlinge afhankelijkheid, omdat 
Turkije als land een sleutelrol 
inneemt voor de veiligheid en 
welvaart van Europa, vanwege het 
potentieel voor economische groei 
in Turkije, de relevante rol van 
Turkije voor de energievoorziening 
van de EU en de potentiële 
synergieën tussen het buitenlandse 
beleid van de EU en Turkije. Deze 
onderlinge afhankelijkheid levert 
positieve resultaten op voor zowel 
de EU als Turkije, wanneer er ook 
sprake is van wederzijds 
engagement. Zowel van de EU als 
van Turkije mogen dus 
inspanningen verwacht worden. 
Voor Turkije denk ik dan 
bijvoorbeeld aan concrete resultaten 
in het hervormingsproces en 
verbetering van de betrekkingen met 
buurlanden. Heel kritisch ben ik 
over de vrijheid van meningsuiting, 
de persvrijheid, de vele arrestaties 
van journalisten, politici en 
mensenrechtenverdedigers en de 
vaak lange duur van detentie zonder 
dat er sprake is van een aanklacht of 
proces. Een kandidaat-land moet 
zich verbinden aan wat wij noemen 
de Kopenhagen-criteria. Het hebben 
van een rechtsstaat, met een 
onpartijdige en onafhankelijke 
justitie, het zijn van een democratie, 
respect en erkenning van de 
vrijheden van het individu, de 
vrijheid van godsdienst, pers- en 
media. Ik noem de Kopenhagen-
criteria altijd als het belangrijkste 
dat ons bindt. Wanneer een land als 
Turkije die criteria volkomen heeft 

Europa Nieuwsbrief
Ria Oomen-Ruijten



opgenomen, dan heeft Turkije alle 
voorwaarden vervuld die het land 
modern en welvarend maken.
Veel aandacht besteed ik aan het 
buitenlands beleid en de strijd tegen 
het terrorisme. Als we intensiever
samenwerken, is er winst te behalen 
voor zowel de EU als Turkije. 
Volgens planning zal er op 29 maart 
aanstaande in de plenaire vergadering 
van het Parlement over mijn rapport 
gestemd worden. Voor de volledige 
tekst kunt u doorklikken op: 
bit.ly/zshCJV. Bent u geïnteresseerd 
in videobeelden van mijn presentatie, 
kijk dan op: http://bit.ly/yWggDZ
(Mijn speech vanaf 9.56u).

Deens voorzitterschap
Op 1 januari heeft Denemarken het 
voorzitterschap van de Raad van de 
EU overgenomen van Polen. De 
Denen willen het komende halfjaar 
de klemtoon leggen op 
economische groei, milieu en 
veiligheid. De nieuwe voorzitter 
staat voor de taak om de besluiten 
over meer begrotingsdiscipline en 
de stabilisatie van de economie uit 
te voeren. Om nieuwe crises te 
voorkomen wil Denemarken vaart 
zetten achter de hervormingen om 
het toezicht op de financiële 
sectoren te verscherpen. De groei 
en werkgelegenheid stimuleren is 
een andere belangrijke doelstelling 
van het Deense voorzitterschap. 
Het accent komt daarbij te liggen 
op de interne markt, die in 2012 
haar twintigste verjaardag viert. 
Aan die markt moet nog flink 
worden getimmerd voordat de 
burger en het bedrijfsleven er 
optimaal van kunnen profiteren. 
Voorts streven de Denen naar 
duurzame, milieuvriendelijke groei 
en willen ze dat de EU wereldwijd 
een voortrekkersrol blijft spelen op 
het gebied van milieu, energie en 
klimaat. Gezien de recente 
gebeurtenissen in Noord-Afrika en 
de toevloed van migranten aan de 
Europese grenzen streeft 
Denemarken naar scherpere 
controles aan de buitengrenzen van 
de EU. Tot slot wil Denemarken 
met Montenegro 
toetredingsonderhandelingen 
openen, de onderhandelingen met 

IJsland en Turkije een stap in de 
goede richting helpen en met Servië 
de besprekingen over het 
kandidaat-lidmaatschap afronden.

Voedselverspilling
De verspilling van voedsel op 
wereldschaal is sinds 1974 met 
50% toegenomen. In de Europese 
Unie wordt de totale jaarlijkse 
hoeveelheid voedselafval geschat 
op 89 miljoen ton, ofwel 189 kilo 
per hoofd van de bevolking. Dit is 
een onacceptabele situatie, zeker 
wanneer we kijken naar de schaarse 
toegang tot voedsel waar het armste 
deel van de wereldbevolking mee 
geconfronteerd wordt. Daarnaast 
leidt deze verspilling tot grote 
kosten voor de verwerking en 
verwijdering van het afval, en zijn 
er verregaande gevolgen voor het 
milieu. De strijd tegen 
voedselverspilling moet een 
absolute prioriteit worden voor de 
EU en we vragen de Commissie 
dan ook om concrete maatregelen 
uit te werken die gericht zijn op het 
halveren van de voedselverspilling 
voor 2025. Daarnaast is het 
belangrijk om in heel Europa de 
aandacht te vestigen op dit thema, 
en we stellen dan ook voor om 
2013 uit te roepen tot het Europese 
jaar tegen de voedselverspilling.

Situatie in Hongarije
Afgelopen week hebben we met 
Commissievoorzitter Barroso en de 
Hongaarse premier Orbán een 
verhit debat gevoerd over de 
recente politieke ontwikkelingen in 
Hongarije. De Commissie is een 
"inbreukprocedure" begonnen tegen 
drie aspecten van de nieuwe, 
controversiële grondwet van 
Hongarije. Deze wet is op 1 januari 
jl. ingevoerd. Onderdelen van deze 
grondwet en van de wetten ter 
invoering ervan zijn namelijk in 
strijd met Europese regelgeving. 
Het gaat hierbij om wetten die de 
onafhankelijkheid van de 
Hongaarse centrale bank, de 
rechterlijke macht en de nieuwe 
toezichthouder op de bescherming 
van gegevens bedreigen. De 
democratische beginselen en
waarden die wij allen in Europa 

hoog in het vaandel hebben staan, 
worden hiermee met voeten 
getreden. Niet voor niets heeft de 
Hongaarse bevolking zich eerder al 
verzet tegen de veranderingen in de 
wetgeving. Tienduizenden mensen 
gingen de straat op om te
protesteren tegen de grondwet die 
het democratische systeem uitholt. 
De Hongaarse premier heeft echter 
beloofd de tekortkomingen te 
corrigeren. Toch heb ik nog de 
vrees dat de regering zijn greep op 
de samenleving wil versterken en 
daarmee de democratie en dus 
mensenrechten wil beperken. Dat 
mogen we absoluut niet laten 
gebeuren. Ik hoop dat de druk 
vanuit de Europese instellingen 
alsook vanuit het IMF - Hongarije 
is afhankelijk van financiële hulp 
uit dit fonds - ervoor zorgt dat het 
land zijn omstreden wetten aanpast 
en zich gewoon netjes aan de 
Europese regels houdt. 

Aangeraden artikel 
Voor EU-burgers geldt het ’vrij 
verkeer van personen’. Deze burgers 
hebben het recht om in Nederland te 
werken en wonen. Als gevolg van 
de - vaak grote verschillen - in
fiscale en sociale stelsels binnen de 
EU worden deze burgers 
geconfronteerd met 
’overstapproblemen’. Deze vaak 
eenmalige overstapproblemen 
worden opgelost door Europese wet-
en regelgeving. De wijze waarop het 
een en ander geregeld is, kunt u 
nalezen in het artikel ’De sociale en 
fiscale positie van in Nederland 
werkende en wonende EU-
werknemers en hun gezinsleden’ (6 
pag.). Het artikel kan o.v.v. ‘artikel 
migrerend werknemer’ aangevraagd 
worden bij ons bureau.
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