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Beste mensen,

Tussen de vorige "Straatsburgweek" 
en deze sessie zaten slechts twee
weken. Twee weken waarin veel is 
gebeurd in Europa, niet alleen in het 
Parlement, maar zeker ook op 
sportief vlak. Afgelopen zondag 
hebben we kunnen zien hoe Spanje 
de Europees voetbalkampioen werd. 
Hoewel erg jammer voor alle 
Nederlandse supporters, denk ik dat 
gezegd kan worden dat Spanje als 
terechte winnaar uit de bus is 
gekomen. Spanje, gefeliciteerd! 
Natuurlijk is een Europese titel geen 
oplossing voor de Spaanse 
economische problemen, maar deze 
overwinning zorgt zeker even voor 
een aangename afleiding voor de 
Spanjaarden. Niet wil ik u 
onthouden de kop in een Belgisch 
sportblad na onze wedstrijd tegen 
Denemarken: "Egoland tegen 
Legoland"!
De economische problemen staan 
prominent in het nieuws. Afgelopen 
week zijn er op de Europese top 
belangrijke beslissingen genomen 
om de schuldencrisis te bezweren. 
Daarover vertel ik later in deze 
nieuwsbrief meer. 

Verder hebben we sinds 1 juli weer 
een nieuwe EU-voorzitter, Cyprus. 
Geen makkelijke taak in de huidige 
periode, maar ik heb goede moed 
dat de Cyprioten hun 
voorzitterschap daadkrachtig en 
ambitieus zullen invullen. Over 
twee weken is het, voor mijn 
kantoor en voor mijzelf, tijd om te 
gaan genieten van een vakantie. 
Vanwege de verkiezingen zal ik 
zeker niet stilzitten deze zomer en 
zal ik volop meehelpen om zoveel 

mogelijk stemmen voor het CDA te 
vergaren op 12 september. Voor nu 
wens ik u allen een heel fijne 
vakantie toe! Komt u uitgerust en 
gezond weer thuis om met nieuwe 
energie aan de slag te gaan. 

Hartelijke groet,

Ria Oomen-Ruijten

Europese Top 
Op de Europese Top van 29 juni 
zijn belangrijke stappen gezet 
richting een Europese bankenunie. 
Er is besloten dat niet alleen landen, 
maar ook banken rechtstreeks geld 
uit het noodfonds (ESM) kunnen 
lenen. Daarvoor wordt het toezicht 
op de banken versterkt. Pas als we 
precies weten hoe een bank ervoor 
staat, kan deze vanuit het ESM 
kapitaal krijgen. Deze 
herkapitalisatie is aan strenge 
voorwaarden verbonden. Velen 
vragen zich af waarom dit niet via 
de nationale overheid geregeld kan 
worden, zoals tot nu toe het geval 
was. Dit levert problemen op, met 
Spanje als voorbeeld: de banken 
lenen bij Spanje en daardoor wordt 
dit land afgewaardeerd en moet voor 
de eigen gemaakte schulden, 
inclusief de hogere schuld aan de 
banken, een heel hoge rente betalen. 
Spanje bezuinigt enorm en is goed 

bezig met het herstructureren van de 
economie, net als Italië overigens. 
Anders dan Griekenland was men al 
bezig om orde op zaken te stellen.
Door de hoge rentes op de leningen 
worden die inspanningen teniet 
gedaan. Dat wordt met het nieuwe 
beleid van de Top nu voorkomen. 
Overigens zijn we er dan nog niet. 
Raadsvoorzitter Van Rompuy roept 
op, en dat ben ik met hem eens, tot 
meer afstemming van het 
economisch beleid binnen de 
eurozone. Op deze manier kunnen 
landen onder dwang onderworpen 
worden aan hervormingen in het 
economisch beleid. Daardoor wordt 
de eurozone stabieler. Het zijn 
grote, maar onvermijdelijke stappen 
die genomen moeten worden, willen 
we in de toekomst niet weer in een 
schuldencrisis terecht komen. 

eCall-systeem
We hebben deze week de 
Commissie opgeroepen om te 
komen met wetgeving over het 
zogenaamde eCall-systeem voor de 
auto. Dit systeem waarschuwt 
automatisch de hulpdiensten bij 
ongevallen. Dit kan jaarlijks 2500 
levens redden! Daarnaast kan met 
zo`n installatie en het sneller 
reageren van de hulpdiensten, de 
ernst van verwondingen met 10-
15% afnemen, omdat adequate hulp 
binnen het eerste uur na het ongeluk 
cruciaal is. Helaas is nu slechts 
0,4% van de auto ś uitgerust met dit 
systeem. Omdat de vrijwillige 
aanpak is mislukt, dringen wij er bij 
de Commissie op aan om zo spoedig 
mogelijk te komen met wetgevende 
maatregelen om het eCall-systeem 
tegen 2015 in alle lidstaten te 
verplichten. Ik hoop van harte dat de 
Commissie hier snel mee komt. 
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Tachografen vrachtwagens 
Verkeersveiligheid was deze week 
een veelbesproken onderwerp op de 
plenaire agenda, want naast het 
eCall-systeem, hebben we ook 
gestemd over betere controle op 
naleving van de rij- en rusttijden 
voor chauffeurs door middel van 
een nieuwe 'slimme' digitale 
tachograaf. Deze tachograaf geeft 
een signaal af aan de controleurs als 
er gemanipuleerd is met de 
tachograaf of als er geen goede 
chauffeurspas in zit. Controles op de 
rij- en rusttijden worden op deze 
manier veel makkelijker en 
efficiënter. Dit draagt bij aan de 
verkeersveiligheid, maar het 
voorstel zorgt er ook voor dat 
chauffeurs in Europa gelijkwaardig 
worden behandeld. Wat ik 
belangrijk vind, is dat de 
vakantiebrief wordt afgeschaft. 
Chauffeurs moesten kunnen 
overleggen wat zij hebben gedaan 
op de dagen dat zij niet achter het 
stuur zaten. Wanneer de chauffeur 
dit document niet had, konden grote 
boetes worden opgelegd. Dat is nu 
gelukkig van de baan. 

ACTA 
Het zal u niet ontgaan zijn dat het 
handelsverdrag ACTA de laatste tijd 
veel in het nieuws is geweest. Deze 
week hebben we dit verdrag met een 
overweldigende meerderheid 
afgewezen. Tijdens het debat heb ik 
aangegeven dat er, hoe dan ook, 
regels nodig zijn om intellectueel 
eigendom te beschermen. Burgers 
en bedrijven ondervinden schade 
wanneer dat niet gebeurt. Ook op 
internet moeten de 
eigendomsrechten worden 
beschermd. Als je surft op internet, 
is het net alsof je op de markt loopt. 
En als je op de markt iets leuks 
vindt, moet je daarvoor betalen. We 
zullen dus eraan moeten wennen dat 
we ook betalen voor "producten" op 
internet. ACTA is echter niet het 
juiste instrument om deze rechten te 
beschermen. Het verdrag in de 

huidige vorm roept te veel vragen en 
onduidelijkheden op. Hoe zit het 
met de internetvrijheid van de 
individuele burger? Worden de 
fundamentele rechten van de 
burgers voldoende gerespecteerd 
met dit verdrag? Worden de "rijke" 
landen niet bevoordeeld ten koste 
van andere landen? Verandert 
daadwerkelijk niets aan de huidige 
(Europese) wet- en regelgeving? Dit 
soort zaken is nog lang niet 
opgehelderd. Bovendien zijn landen 
als China en India, waar namaak
nogal eens vandaan komt, geen 
verdragspartij. Ook de VS zijn niet 
van plan te ratificeren. Allemaal
redenen om als CDA-delegatie 
tegen ACTA te stemmen. 

Duurzaam beheer van Europese 
waterreserves 
Toegang tot water moet een 
fundamenteel en universeel recht 
zijn. Water is een publiek goed dat 
mensen met elkaar moeten delen. In 
een aangenomen resolutie hebben 
we drie belangrijke zaken vast 
weten te leggen: betere en meer 
overzichtelijke prijzenstelsels, beter 
beheer van afvalwater en blauwe 
vlaggen voor rivieren. De 
prijzenstelsels worden gebaseerd op 
de principes "de vervuiler betaalt" 
en "de gebruiker betaalt". Het 
verminderen van het watergebruik 
verdient hierbij grote aandacht. Het 
beter beheer van afvalwater houdt 
een milieuvriendelijk en 
economisch verantwoord beleid op 
het gebied van waterzuivering en 
afvalwaterbeheer in. Het EU-blauwe 
vlaggenstelsel dat wordt gebruikt op 
stranden om veilig water aan te 
duiden, moet worden uitgebreid 
naar alle zwemplekken in Europa, 
inclusief rivieren en meren. 

Douanecontroles 
Deze week zijn ook duidelijkere 
regels gemaakt voor 
douanecontroles die de invoer in de 
EU van illegale of gevaarlijke 
goederen beter kunnen aanpakken. 
De nieuwe voorschriften 

verhelderen de voorwaarden om in 
beslag genomen goederen te 
vernietigen. Dat betekent minder 
kosten voor opslag. De invoer van 
namaakgoederen is een toenemend 
probleem in de EU. Tussen 2009 en 
2010 is het aantal gevallen van in 
beslag genomen namaak- en 
piraterijgoederen bijna verdubbeld. 
Het Europese bedrijfsleven loopt 
naar schatting jaarlijks 250 miljard 
euro mis. Namaak- of 
piraterijgoederen kunnen ook een 
ernstige bedreiging vormen voor de 
gezondheid en de veiligheid van 
consumenten die op het internet 
medicijnen, speelgoed of elektrische 
huishoudapparaten kopen. 
Medicijnen vormden in 2010 bijna 
69% van de in beslag genomen 
goederen. 

Het Midden-Oostenconflict
Op het scherp van de snede is deze 
week onderhandeld over een tekst 
over de situatie op de Westelijke 
Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. 
Het debat was tijdens de vorige 
plenaire sessie. Over het oordeel van 
het EP, in de vorm van een 
resolutie, hebben we op donderdag 
gestemd. Ik was onderhandelaar 
voor de EVP. De kritiek van de 27 
ministers van Buitenlandse Zaken 
op Israël in hun vergadering van 14 
mei jl. was heel fors. Wat mij echt 
zorgen baart, is dat desondanks in 
het EP er nog altijd mensen zijn die 
denken dat we met een fluwelen 
handschoen Israël kunnen 
overtuigen om alles te doen of na te 
laten om de vurig gewenste twee-
statenoplossing te realiseren.  
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