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De EU heeft de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen. Een erkenning voor de 

vrede, verzoening, democratie en veiligheid die de EU brengt op het 

Europese continent na vele jaren van oorlogen en conflicten.  

Dit is het begin van Europa, het fundament van de EU. ´Nooit meer oorlog´ 

als dragende gedachte bij de grondleggers van een verenigd Europa.  

Dit leek een droombeeld na de Tweede Wereldoorlog, maar wordt nu te vaak 

voor lief genomen. De erkenning van het Nobelprijscomité is zeer eervol voor 

alle Europese burgers. Laten we in gedachten houden dat solidariteit en 

samenwerking de sleutelwoorden zijn om de vrede in stand te houden, ook 

in tijden van crisis. 

Zelf heb ik deze maand ook een prijs mogen uitreiken, namelijk de Prijs voor 

de Europese Burger. Deze prijs wordt uitgereikt door het EP aan mensen of 

organisaties die zich op een positieve manier inzetten voor andere burgers in 

Europa. Ik mocht de prijs uitreiken aan Christien Dekkers en Wim Kouters van 

de Stichting Werkgroep Polen uit Echt. Zij zetten zich al sinds de tachtiger 

jaren in voor kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben in Pszczew. 

De stichting wil ik van hieruit nogmaals van harte feliciteren! Ik hoop dat ze 

hun activiteiten nog lang mogen voortzetten en dat ze een voorbeeld zijn 

voor velen.  

In Straatsburg hebben we afgelopen week veel gesproken en er is ook 

gestemd over de begroting voor het jaar 2013 en over het zogenaamd 

financieel meerjarenkader. In deze nieuwsbrief zal ik dit belichten. Ik doe dat 

omdat Europa en geld zeker in Nederland een lastig thema is en ik adequate 

informatie aan mijn lezers belangrijk acht.  

  

 



Toezicht Europese banken  

Op de Europese Top van 18 en 19 
oktober is overeenstemming bereikt 
over een Europees bankentoezicht. 
Dit houdt in dat op alle circa 6000 
banken in de eurolanden Europees 
toezicht komt. Dat toezicht moet 
gedaan worden door de Europese 
Centrale Bank. Met beter toezicht en 
ook ingrijpen moet een einde komen 
aan de praktijk dat de overheid, dus 
de belastingbetaler, opdraait voor de 
redding van probleembanken. 
Nederland is altijd voorstander 
geweest van deze toezichthouder. 
Banken in moeilijkheden kunnen dan 
rechtstreeks steun ontvangen uit het 
Europese noodfonds ESM. Voorheen 
konden alleen lidstaten rechtstreeks 
lenen uit het ESM. De Spaanse 
banken zouden het eerst van deze 
nieuwe maatregel profiteren, en dat 
is goed: als de Spaanse banken 
zouden lenen bij de nationale 
overheid, wordt de schuld groter en 
zijn de ratinginstituten er als de 
kippen bij om de staat af te 
waarderen waardoor men extra 
rente moet betalen op 
staatsleningen. Die extra rentelast 
zou dan bovenop de bezuinigingen 
komen waarmee Spanje nu al bezig is 
om de overheidsschuld terug te 
brengen. Over het bankentoezicht is 
overigens op de vorige top al 
besloten, maar over de snelheid 
waren de meningen verdeeld. Alleen 
de systeembanken of ook de kleinere 
banken? Het is uiteindelijk, om met 
de woorden van Minister-president 
Rutte te spreken, een 
´tweetrapsraket´ geworden. Eerst 
wordt het toezichtkader uitgewerkt, 
daarna wordt stap voor stap gekeken 
naar de wijze waarop en de 
voorwaarden rond herkapitalisering 
van de banken. Verder heeft 
raadsvoorzitter Van Rompuy het 
mandaat gekregen om, samen met 
de voorzitter van de Commissie en 
de voorzitter van de Eurogroep, 
verder te gaan met zijn onderzoek 
naar meer afstemming van het 
economisch beleid in de EU. 
Noodzakelijke en onvermijdelijke 
stappen als we niet weer in een crisis 
terecht willen komen. 
 
 
 

Verhoging budget 2013 
Deze week is ook gestemd over de 
begroting voor komend jaar. De 
Europese Commissie doet een 
voorstel, zowel de Raad als ook het 
Europees Parlement bekijken dit 
voorstel. De budgetcommissie 
bundelt de wensen van het Europees 
Parlement. We zijn nu uitgekomen 
op 151 miljard voor 
vastleggingkredieten en 138 miljard 
aan betalingskrediet. Overigens de 
Nederlandse begroting bedraagt 261 
miljard euro.  
De begroting voor 2013 past in het 
meerjarenkader. Dat kader loopt af 
in 2013. De lidstaten wensen meer 
bezuinigingen. Zuiniger en sparen, 
daar zijn wij voor en dat gebeurt ook. 
Maar als we meer taken aan de EU 
opdragen hoort daar ook geld bij. We 
herinneren ons nog het steunpakket 
deze zomer dat door de Europese 
Raad werd afgesproken om de 
zwakke economieën te steunen. 
Wanneer dan boter bij de vis moet 
komen, geeft men niet thuis. Op 26 
oktober starten de 
onderhandelingen met de Raad die 
op 9 november a.s. afgerond moeten 
zijn. Ook onderhandelen we over een 
nieuw meerjarig financieel kader en 
over nieuwe manieren om de EU te 
financieren.  
 
Vrouwenquota getorpedeerd  
Eurocommissaris Viviane Reding 
(Justitie en Grondrechten) wil het 
Europese bedrijfsleven quota 
opleggen om het aantal vrouwen in 
de top van grote bedrijven en in de 
Raden van Commissarissen te 
vergroten. Helaas werd deze week 
duidelijk dat niet de gehele Europese 
Commissie achter dit plan stond, 
waardoor het voorstel nu wordt 
uitgesteld. Ik heb begrepen uit 
externe maar ook interne berichten 
dat met name drie vrouwelijke leden 
van de Europese Commissie, 
mevrouw Ashton, mevrouw Kroes en 
mevrouw Malmström zich hevig 
verzet hebben tegen het voorstel. 
Absoluut ergerlijk, zij zijn ook “quota-
vrouwen”! Voor mevrouw Ashton 
geldt een driedubbel quotum, zij 
moest vrouw zijn, socialist en als het 
kon Brits. Nederland is destijds 
verzocht een vrouw te leveren om in 
aanmerking te komen voor een 

mooie portefeuille. In een van de 
komende weken komt het voorstel 
dat ervoor moet zorgen dat de 
vrouwelijke vertegenwoordiging in 
bestuursorganen, ondernemingen en 
de politiek groter wordt, opnieuw op 
tafel. Dat is nodig. Ondanks jaren van 
toezeggingen uit het bedrijfsleven 
blijft de vertegenwoordiging van 
vrouwen in de top onaanvaardbaar 
laag. In slechts 3% van de grote 
ondernemingen staat nu een vrouw 
aan het hoofd. Praten alleen helpt 
dus niet. Ik heb mevrouw Reding de 
suggestie gedaan om de zaak om te 
draaien en te komen met een 60% 
mannenquotum. Wordt ongetwijfeld 
vervolgd.  
 
Meer Europa in de Euregio  
Op 11 oktober jl heb ik voor 130 
genodigden van de Deutsch-
Niederländische Gesellschaft zu 
Aachen e.V. (DNG) & Euregio Frauen 
een voordracht gehouden. De 
bijeenkomst vond plaats in de 
prachtige bibliotheek van het 
Klooster in Wittem. Ik heb daarom 
aan de hand van een aantal 
Nederland-Duitse boeken aandacht 
besteed aan de verhouding tussen 
Duitsland en Nederland 
(economisch, cultureel, historisch en 
sociaal). De Euregio is een gebied van 
ca. 4 miljoen mensen, die wonen in 3 
lidstaten van de Europese Unie 
(Duitsland, Nederland en België). Een 
regio met hardnekkige 
binnengrenzen, die alleen 
overwonnen kunnen worden door de 
politieke en sociale wil om van twee 
zijden samen te werken.  Ik ben 
ingegaan op de vraag welk beleid 
nodig is in de Euregio Maas-Rijn om 
de Europese samenwerking te 
verdiepen. Daar waar het kan moet 
er met drie partijen samengewerkt 
worden. Door het spreken van 
elkaars taal, beter 
grensoverschrijdend openbaar 
vervoer, intensief samenwerken op 
cultureel gebied en het creëren van 
sociaaleconomische netwerken kan 
de samenwerking in de Euregio 
verdiept worden. 
 
 
 
 



 
ACAA 
Veel was er de afgelopen weken te 
doen over een protocol tussen de EU 
en Israël over de certificering van 
industriële producten (ACAA). In dit 
protocol spreken Israël en de EU af 
dat ze elkaars kwaliteitsnormen en 
certificeringprocedures accepteren, 
en dat bepaalde producten die 
tussen de EU en Israël verhandeld 
worden daarom niet worden 
onderworpen aan dubbele 
procedures voor markttoegang. Bij 
dit protocol gaat het specifiek om 
farmaceutische producten, en dat is 
belangrijk omdat nu veel tijd en geld 
bespaard kan worden in de handel 
tussen de EU en Israël op gebied van 
medicijnen. Dat is dus goed nieuws 
voor Europese patiënten. Ik heb in 
het debat wel gevraagd om garanties 
van de Europese Commissie dat 
producten uit de Joodse 
nederzettingen in de bezette 
gebieden niet zullen profiteren van 
de bepalingen uit dit protocol. Deze 
nederzettingen zijn in strijd met het 
Internationaal Recht en wij mogen 
niet toestaan dat producten uit 
nederzettingen onder 
voorkeursbehandeling op de 
Europese markt worden toegelaten. 
Commissaris de Gucht heeft 
toegezegd alles te zullen doen om dit 
te voorkomen, en expliciet te melden 
dat de Israëlische 
certificeringautoriteit geen 
zeggenschap heeft over de gebieden 
die na 1967 onder Israëlisch bestuur 
zijn gebracht. Waterdichte garanties 
kon hij mij echter niet geven. Toch 
ben ik van mening dat we de 
Europese Commissie op dit punt ons 
vertrouwen moeten schenken, zeker 
ook omdat er op dit moment geen 
farmaceutische producten worden 
geproduceerd in de nederzettingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rusland 
Rusland is een veelvuldig 
terugkerend thema de afgelopen 
maanden in het Europees Parlement. 
Logisch, want Rusland is ons grootste 
buurland, en vooral op het gebied 
van handel en energie bestaat er een 
wederzijdse afhankelijkheid tussen 
de EU en Rusland. Het is daarom 
goed dat de Russische Doema in juli 
heeft ingestemd met de toetreding 
van Rusland tot de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dit 
levert namelijk veel voordelen op 
voor Europa. Betere toegang tot de 
Russische markt voor onze 
exporteurs, een besparing van 2,5 
miljard Euro per jaar vanwege de 
verlaging van importtarieven en een 
verbetering van het 
investeringsklimaat in Rusland. 
Willen we het potentieel van onze 
economische relaties met Rusland 
echter volledig benutten, dan 
moeten we er goed op toezien dat 
Rusland al haar verplichtingen 
nakomt, want dat gebeurt 
momenteel nog niet. Daarnaast zijn 
er nog verscheidene zaken die de EU 
en Rusland op bilateraal niveau 
moeten regelen in een ambitieus en 
bindend Partnerschapverdrag. Zo'n 
verdrag moet gebaseerd zijn op het 
principe van wederkerigheid en 
gestoeld op respect voor rechtstaat, 
mensenrechten en democratische 
waarden. Juist aan dit respect 
ontbreekt het momenteel nogal in 
Rusland. Daarom heeft het 
Parlement afgelopen dinsdag 
opgeroepen om in geval van ernstige 
schending van mensenrechten in 
Rusland een lijst op te stellen van de 
daders en vervolgens voor deze 
daders een inreisverbod in te stellen 
en hun eventuele financiële 
bezittingen in de EU te bevriezen 
wanneer alle ander opties zijn 
uitgeput. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europese Steun Nederlandse 
bedrijven 
We hebben deze week steun 
gegeven uit het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering (EGF) 
aan 54 ondernemingen in de 
Gelderse bouwsector en aan het 
Zeeuwse aluminiumbedrijf Zalco. De 
aluminium- en bouwsector lijden erg 
onder de crisis, waardoor er bij deze 
bedrijven 1132 gedwongen 
ontslagen zijn gevallen. Om deze 
werknemers te helpen opnieuw werk 
te vinden via scholing, werk naar 
werkbegeleiding en steun bij de 
oprichting van een eigen bedrijf, 
hebben we bijna 4,5 miljoen euro 
uitgetrokken. 
 
Erasmus-programma  
Janusz Lewandowski, Europees 
Commissaris voor financiële 
middelen en begroting, heeft ons 
ingelicht over het tekort van 90 
miljoen euro dat is ontstaan bij het 
Erasmus-programma. Dit programma 
zorgt voor studiebeurzen voor 
studenten in het hoger onderwijs om 
in het buitenland te studeren of 
stage te lopen. Door dit tekort moet 
het aantal plaatsen voor studenten 
om in het buitenland te studeren 
worden beperkt of het bedrag van 
beurzen moet worden verlaagd. De 
Europese Commissie benadrukt dat 
99 procent van de beschikbare 
middelen voor 2012 reeds zijn 
vergeven, maar dat er nog aanvragen 
zijn voor een bedrag van 160 miljoen 
euro. De continuering van het 
Erasmus-programma is van groot 
belang en daarom moeten wij onze 
verplichtingen nakomen aan deze 
jongeren. De internationale ervaring 
die kan worden opgedaan door het 
Erasmus-programma draagt bij aan 
een goede basis voor de 
arbeidsmarkt en is derhalve een 
voorwaarde voor de welvaart van 
Europese burgers.  
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