
  Nr. 122, mei 2012, Ria Oomen-Ruijten is lid van het Europees Parlement voor het CDA

Beste mensen,

Graag feliciteer ik allereerst Sybrand 
van Haersma Buma met zijn 
verkiezing tot CDA-lijsttrekker bij de 
komende Kamerverkiezingen. Na een 
inhoudelijke en fatsoenlijke campagne 
heeft een meerderheid van de CDA-
leden na één stemronde meteen zijn 
voorkeur voor de heer Buma 
uitgesproken. Uit dit stevige mandaat 
spreekt veel vertrouwen voor onze 
lijsttrekker. Ook wil ik mijn 
waardering uitspreken voor Mona 
Keijzer: zij wist meer dan een kwart 
van de stemmen te vergaren. Een 
knappe prestatie voor een relatieve 
nieuwkomer. Ik neem aan dat er op de 
kandidatenlijst van het CDA een 
goede balans wordt gevonden tussen 
vernieuwing én ervaring, want zonder 
geheugen is het moeilijk functioneren. 
Ik ben optimistisch, al weet ik dat de 
campagne hard zal zijn en ook veel 
over Europa zal gaan. Ik zal de 
vakantie benutten om wat te 
produceren over de zin en onzin die 
de komende maanden geroepen gaat 
worden. Ja, ik ga me ook inzetten 
voor een topresultaat op 12 
september!

In de media wordt steeds meer 
gesproken over een Griekse "exit" uit 
de eurozone. Zover is het nog lang 
niet; op 17 juni a.s. gaat de Griekse 
kiezer opnieuw naar de stembus. 
Hopelijk kan snel daarna een coalitie 
worden gesmeed die weer gewoon 
gaat regeren en komt met verdere 
hervormingsmaatregelen. Ik hoop dat 
de Griekse kiezer zich realiseert dat 
het land én Europa alleen gebaat zijn 
bij partijen die toekomstgericht en 
verantwoordelijkheidsbewust zijn. 

Hartelijke groet,

Ria Oomen-Ruijten 

Visumvrij reizen naar Canada 

De Europese Commissie voert 
momenteel onderhandelingen met 
Canada over een 
handelsovereenkomst die de 
economische betrekkingen tussen de 
EU en Canada vastlegt. Een van de 
heel belangrijke punten in dit verdrag 
is het visumbeleid. Canada verlangt 
namelijk visa voor Roemeense, 
Tsjechische en Bulgaarse EU-burgers, 
terwijl er in de EU geen enkel land is 
dat een visum voor Canadese burgers 
verlangt. Bij dit soort verdragen is 
voor mij maar één principe altijd 
nodig: wederkerigheid! Voordat de 
Europese Commissie met een 
uitgewerkte tekst komt, stellen we als 
Europees Parlement de zaak maar 
even op scherp.

De toekomst van Europees 
strafrecht

Sinds de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon heeft de EU 
meer bevoegdheden gekregen op het 
gebied van strafrecht. De Europese 
Commissie wil deze nieuwe 
bevoegdheden gebruiken om 10 
misdrijven, zoals corruptie, 
valsemunterij en IT-criminaliteit, in 
de hele EU op dezelfde manier 
strafbaar te stellen. Strafrechtelijke 
sancties zijn de meest ingrijpende 
maatregelen die een regering aan haar 
burgers kan opleggen, en we moeten 
daar dan ook zeer voorzichtig mee 

omgaan en rekening houden met 
nationale tradities en culturele 
verschillen tussen de lidstaten. Een 
Europese aanpak op het gebied van 
strafrecht moet dan ook een duidelijke 
en aantoonbare meerwaarde bieden. 
Daarnaast is het van groot belang dat 
de interne structuren van de Europese 
instellingen zelf worden versterkt om 
de samenhang en hoogwaardige 
kwaliteit van een EU-benadering van 
het strafrecht te kunnen waarborgen. 

Bescherming van kwetsbare 
consumenten 

Consumentenbescherming is een 
onderwerp dat me na aan het hart ligt
en waar ik me mijn hele politieke 
carrière voor heb ingezet. De 
Europese Commissie heeft eind 2011 
een voorstel gedaan voor een 
verordening tot vaststelling van een 
consumentenprogramma 2014-2020. 
Met dit voorstel wordt beoogd de 
consument weer centraal te stellen in 
de Interne Markt, onder andere door 
hem of haar beter te informeren. 
Betere voorlichting is inderdaad 
belangrijk, maar de praktijk toont 
spijtig genoeg aan dat informatie 
alleen niet volstaat om de consument 
te beschermen, in het bijzonder in 
bepaalde sectoren en zeker in gevallen 
van kwetsbaarheid. Veel consumenten 
zijn kwetsbaar, omdat ze niet assertief 
genoeg zijn (bijv. kinderen of 
ouderen), de informatie die ze 
ontvangen niet begrijpen 
(bijvoorbeeld personen die sociaal 
uitgesloten zijn of geen opleiding 
hebben genoten), of omdat ze niet op 
de hoogte zijn van bestaande 
klachten- en vergoedingenstelsels, in 
het bijzonder voor 
grensoverschrijdende consumptie en 
elektronische handel. Vanuit het 
Parlement roepen we de Europese 
Commissie en de lidstaten dan ook op 
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om in hun wetgeving specifieke 
maatregelen op te nemen die een 
passende bescherming van kwetsbare 
consumenten waarborgen en die 
verder gaan dan louter informatie 
verstrekken, voornamelijk op 
gebieden waarop de kwetsbaarheid 
groter is gebleken (telecommunicatie, 
toegang tot justitie, energie, vervoer, 
voeding, financiële diensten). Niet 
alleen de overheden moeten hierbij 
worden betrokken, maar ook 
bedrijven en leveranciers, om tot een 
transparanter en duidelijker 
contractueel evenwicht te komen.

Groei midden- en kleinbedrijven 

We hebben deze week gedebatteerd 
over de Europese stimuleringsgelden 
voor het midden- en kleinbedrijf. 
Deze stimuleringsgelden kunnen 
ingezet worden voor investeringen, 
groei en banen. Het is juist nu van 
belang om het MKB, als banenmotor 
van Nederland, te ondersteunen. Door
ondoorzichtige aanvraagprocedures is 
het voor het MKB vaak moeilijk om 
over subsidiemiddelen te beschikken. 
Mijn collega Lambert van Nistelrooij 
heeft deze week het debat hierover 
aangejaagd. Het kan toch niet zo zijn 
dat we geld laten liggen door 
bureaucratische procedures. Het MKB 
moet gemakkelijk en laagdrempelig 
toegang krijgen tot structuurfondsen. 
Overigens organiseer ik samen met 
Lambert op 25 juni in het 
Gouvernement in Maastricht een 
conferentie over de inzet van 
structuurfondsen. Voor meer 
informatie of de inschrijving, neem 
dan contact met me op.

Handelsonevenwicht tussen de EU 
en China

In de EU beseft men nog steeds niet 
hoe ver China is doorgedrongen in de 
economieën van de lidstaten. Om bij 
te houden hoeveel China investeert in 
Europese ondernemingen en hoeveel 
staatsobligaties het land aankoopt, 
moet de EU een toezichthouder 
opzetten die strategische buitenlandse 
investeringen bijhoudt en vooraf 
evalueert. Een soortgelijke organisatie 

bestaat al in de VS. Over het instellen 
van een toezichthouder hebben we 
woensdag besloten. Gezien het 
enorme, groeiende gat op de 
handelsbalans in het voordeel van 
China (€168,8 miljard euro in 2010) is 
het zorgwekkend dat een 
gecoördineerd institutioneel kader 
voor de handelsrelatie tussen de EU 
en China ontbreekt. Ook hebben we 
vastgesteld dat de EU een strategie 
nodig heeft om gedwongen 
overdrachten van technologie naar 
China te voorkomen. 

Belasting op financiële transacties

De wereldwijde financiële crisis van 
2008 heeft in korte tijd diepe wonden 
geslagen in de economie, met als 
gevolg een zware recessie van de 
wereldeconomie en grote 
consequenties voor de 
werkgelegenheid. Iedereen moet zijn 
bijdrage leveren. Daarom hebben we 
deze week gestemd over een voorstel 
tot invoering van een belasting op 
financiële transacties, de zogenoemde 
Financial Transaction Tax. Dit is in 
essentie een kleine heffing op 
financiële transacties. De opbrengsten 
van de belasting komen de publieke 
financiën ten goede. 

Akkoord over prijsverlaging 
roaming en mobiele datadiensten

De kosten voor het gebruik van 
mobiele telefoons, smartphones en 
tablets tijdens reizen binnen de EU 
zullen sterk dalen per 1 juli van dit 
jaar. Mijn Beierse collega Angelika 
Niebler heeft perfect onderhandeld 
met de Raad en telecombedrijven. Het 
Parlement heeft er dan ook veel meer 
uitgehaald dan mevr. Kroes heeft 
voorgesteld. Zoals gezegd, treedt de 
nieuwe regelgeving al in werking op 1 
juli 2012, en dus perfect vóór de 
zomervakantie. Een telefoongesprek 
van een minuut mag volgens de 
nieuwe afspraken per 1 juli 2012 
maximaal 29 cent kosten. In juli 2014 
moet die maximumprijs zijn 
teruggebracht tot 19 cent. Op dit 
moment betalen consumenten 
maximaal 35 cent voor bellen in het 
buitenland. Ook sms'en wordt 

goedkoper; waar nu maximaal 11 cent 
wordt betaald voor het versturen van 
een tekstbericht, is dat vanaf 1 juli 
van dit jaar 9 cent, en 6 cent vanaf 1 
juli 2014. Tevens worden de kosten 
voor het gebruik van mobiele 
datadiensten in het buitenland 
stapsgewijs afgebouwd. Dit betekent 
dat in 2015 de prijzen ongeveer gelijk 
dienen te zijn aan de binnenlandse 
tarieven.

Het Europees burgerinitiatief

Begin deze maand is het eerste 
Europees burgerinitiatief officieel 
geregistreerd. Het gaat om het 
initiatief "Fraternité 2020" (F2020). 
Het doel is om 
uitwisselingsprogramma's van de EU, 
zoals Erasmus of Europees 
vrijwilligerswerk, te verbeteren, om 
op die manier bij te dragen aan een 
verenigd Europa op basis van 
solidariteit tussen haar burgers. Het is 
nu aan de initiatiefnemers om 1 
miljoen handtekeningen te 
verzamelen uit tenminste 7 lidstaten, 
zodat het voorstel op de agenda van 
de Europese Commissie geplaatst 
wordt. Het burgerinitiatief is 
geïntroduceerd in het Verdrag van 
Lissabon; het Europees Parlement 
heeft hier 2 jaar geleden haar 
goedkeuring aan gegeven. Deze week 
hebben we gesproken over enkele 
kleine verbeteringen, die met name de 
aanmeldprocedures transparanter en 
eenvoudiger maken. Met het 
burgerinitiatief hebben de Europese 
burgers een krachtig middel in handen 
om onderwerpen op de Europese 
agenda te plaatsen. Daarnaast 
versterkt het de rechtstreekse band 
tussen de burgers en de instellingen 
en stimuleert het 
grensoverschrijdende debatten in de 
EU.
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