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Het is alweer een paar weken geleden, maar deze maand stond toch vooral in 
het teken van de Amerikaanse verkiezingen. Ik had de eer hierbij aanwezig te 
zijn als waarnemer, een mooie ervaring waar ik veel van heb geleerd, ook 
zoals het niet moet! Het gebruik van persoonlijke gegevens bijvoorbeeld!  
 
Ik was in swingstate Florida, in Washington DC en in Boston, waar het 
hoofdkantoor van Mitt Romney gevestigd was. Amerikaanse campagnes zijn 
heel anders opgezet dan Europese of Nederlandse campagnes. Alleen al het 
geld dat er in omgaat: samen hebben de Democratische en Republikeinse 
campagneteams meer dan 2 miljard binnengehaald! Met de andere 
verkiezingen erbij voor Huis van Afgevaardigden en Senaat is er ong. 8 miljard 
uitgegeven. Ongekende bedragen, waarbij de politieke verhoudingen nog 
ongewijzigd bleven ook.  
 
Veel organisaties en bedrijven sponsoren, vaak ook via een omweg, een of 
allebei de kandidaten met grote bedragen. Op deze manier hebben ze 
invloed als hun kandidaat wordt gekozen. Dit moeten we niet willen. Dat 
President Obama als winnaar uit de bus is gekomen, verheugt me zeer. Ik had 
geen vertrouwen in de wijze waarop de Republikeinen de overheidsschuld 
van 17.000 miljard willen terugbrengen. Hun voornemen was te bezuinigen, 
m.n. op de al povere sociale voorzieningen, en de belastingen te verlagen, 
nog meer voor de echt rijke mensen en dan toch de begroting in evenwicht 
brengen en aflossen op de overheidsschuld. Alles werd gezet op te 
verwachten inkomsten uit het zelfvoorzienend maken van de VS op 
energiegebied. De VS kent geen overheid, daarom duurt het ook zo lang 
wanneer er weer eens een orkaan verwoestingen aanricht om het land en de 
energievoorziening weer op orde te krijgen. 
 
We hebben de Amerikanen nodig, we zijn van elkaar afhankelijk, daarom is 
het goed dat we contacten hebben om over de zeer verschillende zienswijzen 
wel te spreken. De balans weer in orde brengen moeten we immers samen 
doen.  
 

  
 



Naar een echte economische en 
monetaire unie 
Terug naar Europa, want ook hier is 
nog genoeg werk aan de winkel. De 
economische crisis (die overigens 
veroorzaakt is door de val van 
Amerikaanse banken)  heeft 
pijnpunten blootgelegd die de 
eurozone bedreigen. Ik heb al eerder 
gezegd dat we juist nu naar een 
hechtere coördinatie van 
begrotingsbeleid en een 
gemeenschappelijk bankentoezicht 
toe moeten, maar deze week hebben 
we gesproken en gestemd over 
maatregelen die er moeten komen. 
We vinden dat er meer toezicht 
moet zijn op de begroting van 
lidstaten, er regelmatige stresstests 
en toezicht op banken moet komen, 
en dat er striktere regels voor handel 
in financiële instrumenten en voor 
bonussen van handelaars moeten 
zijn. Hier zijn al grote stappen in 
gezet, maar we zijn er nog niet. Om 
de economische en monetaire unie 
te vervolmaken moeten we meer 
inzetten op de harmonisering van 
belastingsystemen, om schadelijke 
belastingconcurrentie tussen 
lidstaten tegen te gaan en er zou 
meer aandacht moeten komen voor 
bijvoorbeeld een centrale Europese 
begroting, gefinancierd uit eigen 
middelen. Wat ik erg belangrijk vind, 
is dat er niet alleen wordt ingezet op 
toezicht op begrotingen en dus 
bezuinigingen, maar dat er ook 
expliciete aandacht is voor een 
sociaal pact. Werkgelegenheid en het 
behoud van een fatsoenlijk sociaal 
vangnet zijn van het grootste belang 
om Europa uit de crisis te krijgen. 
Verder stelt ons rapport dat er op 
meerdere niveaus democratische 
controle moet plaatsvinden bij het 
implementeren van de voorstellen, 
niet alleen op Europees niveau, maar 
ook op nationaal niveau. 
 
Europese markt voor betaling via 
internet en mobiele apparaten 
Het betalingsverkeer via internet en 
mobiele apparaten is sterk in 
ontwikkeling. Deze nieuwe vormen 
van betalen kunnen betalingen 
comfortabeler, veiliger, sneller, 
flexibeler en kostenefficiënter maken 
voor consumenten en bedrijven.  
 

Daarom is het zaak om de discussie 
en het proces hierover gaande te 
houden. De Europese Commissie 
heeft hiervoor een document 
opgesteld, waarin bijvoorbeeld 
gewezen wordt op een aantal 
obstakels die de ontwikkeling van 
deze betaalmiddelen kunnen 
hinderen, evenals op een aantal 
sleutelfactoren ter verbetering van 
de integratie van betalingen. 
Hierover hebben we deze week 
gestemd. We staan specifiek stil bij 
gemeenschappelijke technische en 
veiligheidsnormen, 
grensoverschrijdende werving, het 
doorzichtiger maken van tarieven die 
banken elkaar in rekening brengen 
voor betalingen en de veiligheid van 
betalingen. 
 
Ontvinnen van haaien 
Het ‘ontvinnen’ van haaien is 
verboden, maar er bestaat een 
uitzondering op dit verbod die het 
onder speciale omstandigheden toch 
toestaat. Het Europees Parlement 
heeft nu een voorstel van de 
Europese Commissie goedgekeurd 
waardoor deze uitzondering op 
ontvinnen van haaien wordt beperkt. 
Ondanks pleidooien om de 
uitzondering in zijn geheel te 
verwijderen, is ervoor gekozen de 
reikwijdte te verkleinen door alleen 
vriesschepen voor de visserij toe te 
staan om haaien op zee te 
ontvinnen, maar deze dan wel te 
verplichten in één en dezelfde haven 
aan land te gaan met zowel de 
vinnen als de rompen. 
 
Motoren voortaan veiliger en 
groener 
Op dinsdag 20 november hebben wij 
nieuwe wetgeving gemaakt voor 
twee- of driewielige voertuigen en 
vierwielers: bromfietsen, twee- of 
driewielige motorfietsen, quads en 
minicars. Daarvan zijn er ongeveer 
30 miljoen in Europa. In de 
wetgeving worden strengere milieu-
eisen gesteld. Ook zijn er nieuwe 
veiligheideisen, zoals de verplichte 
invoering van 
antiblokkeerremsystemen (ABS) op 
nieuwe motorfietsen. Voor 
enduromotoren en de trialbikes is er 
een uitzondering.  
 

Na intensieve onderhandelingen met 
de Raad en de Commissie is het 
rapport van mijn collega Wim van de 
Camp met een grote meerderheid 
aangenomen. Met de nieuwe eisen 
moeten minder verkeersslachtoffers 
vallen en wordt bovendien het milieu 
gediend.   
 
Betere bescherming van kinderen in 
de digitale wereld 
Surfen op internet gaat steeds 
sneller en wordt gewoner. Steeds 
meer informatie is beschikbaar, ook 
voor kinderen. Wij willen een betere 
bescherming voor de kinderen in 
deze digitale wereld. Lidstaten 
moeten zich meer inspannen, beter 
samenwerken en adequater  
informatie uitwisselen om zo illegale 
en ongepaste inhoud op het web 
tegen te gaan. Ook moeten 
instellingen en internetbedrijven de 
'hotlines' en andere contactpunten 
(bijvoorbeeld voor vermiste of 
misbruikte kinderen) beter gaan 
coördineren in de EU, om illegale 
zaken of misbruik te signaleren en 
om samen te werken met de politie 
en met het jongerenrecht. Ook de 
samenwerking met landen buiten de 
EU moet beter. De toegang tot 
ongewenste sites en daarvoor op te 
zetten systemen met 
leeftijdscontrole moeten verbeterd 
worden.  
 
Bescherming Europese markt tegen 
dumping van Chinese zonnepanelen 
De Europese Commissie is onlangs 
een nieuw onderzoek gestart naar 
het 'dumpen' van Chinese 
zonnepanelen op de Europese markt. 
Deze dumping is mogelijk omdat de 
Chinese overheid producenten in 
China die exporteren fors financieel 
ondersteunt. Het is nu al het tweede 
onderzoek in korte tijd naar Chinese 
dumping van zonnepanelen. Door 
deze overheidssteun worden 
panelen op de Europese markt 
gedumpt tegen prijzen die ver onder 
de productiekosten liggen. Veel 
bedrijven in Europa hebben moeite 
het hoofd boven water te houden 
door de lage prijzen en 
tegenvallende verkopen.  
 
 
 



Volgens de Europese Commissie 
bedraagt de waarde van de door 
China geëxporteerde zonnepanelen 
21 miljard euro.  
 
Hetzelfde 'dumpingsprobleem' speelt 
overigens ook in de Verenigde 
Staten: daar is nu een heffing 
ingesteld van 250 procent op 
zonnepanelen uit China. Daar blijkt 
echter, dat wie zijn importen 
duurder maakt, ook zijn eigen 
exporten duurder maakt. De 'anti-
dumpingheffing' in de VS op 
zonnepanelen kost daar heel veel 
banen, ook omdat de VS bepaalde 
stoffen die nodig zijn voor de 
productie nu in China zelf gebruikt en 
dus niet meer geleverd kunnen 
worden. Nederland heeft op dit 
moment vrijwel geen productie meer 
van zonnepanelen, maar wel veel 
handel in en installateurs van 
Chinese zonnepanelen. De productie 
had het moeilijk juist vanwege de 
grote Chinese import. Instellen van 
anti-dumping is altijd kiezen uit 
verschillende kwaden, hoe je het ook 
doet, er is altijd een sector die 
gebeten wordt.  
 
One 4 you: Kinderarbeid werkt niet 
Graag vraag ik uw speciale aandacht 
voor de landelijke actie One 4 You. 
Iedere dag opnieuw zoeken 
duizenden kinderen in Burkina Faso 
naar een korreltje goud op een 
diepte van soms wel 40 meter onder 
de grond. Sommige kinderen zijn 
zelfs jonger dan 10 jaar. Zij werken 
niet in de goudmijnen uit eigen wil, 
maar omdat het uitzichtloze bestaan 
hen hiertoe dwingt. Met de actie 
One 4 You wordt geld ingezameld om 
te voorkomen dat nog meer kinderen 
in de illegale goudmijnen van Burkina 
Faso te werk worden gesteld. Tijdens 
de actie wordt een informatieve dvd 
verspreid onder 9.000 basisscholen. 
Daarnaast wordt ernaar gestreefd 
om zoveel mogelijk geld op te halen. 
Het doel is uiteraard om de 
onderwijsprojecten te realiseren. Ik 
beveel deze actie van harte bij u aan. 
Meer informatie vindt u op: 
www.one-4-you.nl   
 
 
 
 

Schengeninformatiesysteem 
In de EU-landen werken we samen 
voor controles van de buitengrenzen, 
het visumbeleid en samenwerking 
tussen justitiële diensten. We 
gebruiken daarvoor het zogenaamd 
SIS (Schengen InformatieSysteem) 
Deze week is gestemd over de 
invoering van nieuwe gegevens 
(zoals biometerische gegevens), 
nieuwe soorten signaleringen en 
nieuwe functies, waarmee  de 
veiligheid wordt versterkt en 
informatie op een slimmere manier 
kan worden gebruikt.  
 
Schaliegas is een keuze van de 
Lidstaat  
De ontginning van schaliegas, een 
belangrijke nieuwe bron van energie 
die gewonnen wordt uit leisteen, is 
in Europa sterk in ontwikkeling. Wij 
hebben deze week vastgesteld dat 
het aan de lidstaten zelf is om te 
bepalen of schaliegas ontgonnen 
wordt of niet. Op deze manier kan 
Nederland zelf haar keuzes maken 
binnen de gestelde ‘voorzorgsregels’ 
van de EU. Vooralsnog wordt de 
ontginning in Nederland nog niet 
gestart. Veiligheid staat voorop. 
Onlangs is een onderzoek naar 
geschikte technologie voor 
schaliegasontginning door de 
Europese Commissie afgerond. Op 
verzoek van het ministerie van 
Economische Zaken doet ook TNO 
onderzoek naar de Nederlandse 
mogelijkheden.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Midden-Oosten 
Het Europees Parlement heeft deze 
week in een resolutie het staakt-het-
vuren-verdrag tussen Israël en de 
Palestijnen verwelkomd. Daarnaast 
hebben we onze steun uitgesproken 
voor een hogere status van de 
Palestijnse Autoriteit bij de 
Verenigde Naties. De Palestijnse 
Autoriteit zou dan van 
'waarnemende entiteit' opklimmen 
tot 'waarnemende staat'. Ik vind dit 
een heel logische stap. De 
internationale gemeenschap roept 
immers al jaren op tot een 2-staten 
oplossing op basis van de grenzen 
van 1967, waarbij zowel Israël als de 
Palestijnse Autoriteit als staat 
worden erkend. Als waarnemende 
VN-lidstaat kan de Palestijnse 
Autoriteit, hoop ik, ook zaken 
aanspannen bij het Internationaal 
Strafhof in Den Haag. Met een 
opwaardering van de status kan de 
Palestijnse Staat straks ook 
eenvoudiger deelnemen aan 
agentschappen van de VN. De 
Palestijnen dienen hun verzoek op 29 
november in. Als tweederde van de 
leden van de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties ermee 
instemt, is het goedgekeurd. Ik ben 
razend benieuwd naar de 
opvattingen van de nieuwe 
Nederlandse regering. 
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