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Wellicht heeft u het deze week voorbij zien komen in het nieuws: ik 
heb me kandidaat gesteld voor de positie van Europese Ombudsman. 
Onze fractieleider, dhr. Daul, heeft gevraagd of ik me beschikbaar 
wilde stellen. De Europese Ombudsman behandelt klachten over 
wanbeheer bij de Europese instellingen. Als lid van het Europees 
Parlement sinds 1989 ken ik de EU-organisatie niet alleen van buiten, 
maar ook van binnen. Ik denk dan ook dat bij uitstek een lid van het 
Europees Parlement geschikt is voor deze functie. Als 
volksvertegenwoordiger weet ik wat het betekent om dienstbaar, 
eerlijk en toegankelijk te zijn en ben ik altijd zoekend naar oplossingen 
waar nodig en mogelijk. Naast mij zijn er nog een paar sterke 
kandidaten. Ik zal me dus goed voor moeten bereiden op de 
procedures die gaan volgen. Het Parlement zal zich in juli uitspreken 
over wie de Ombudsman wordt. Het wordt dus een spannende tijd 
voor mij, maar ik ga er volop van genieten. 

Ook met andere zaken was het erg druk de laatste tijd. Eind maart is 
zowel mijn pensioenrapport als het Turkije-rapport gestemd in de 
commissies. Vervolgens gaan de rapporten naar de plenaire 
vergadering waar het hele Parlement erover zal stemmen. Turkije was 
deze week aan de beurt, hierover later in de nieuwsbrief uiteraard 
meer. Ook de voortgang van Kroatië tot toetreding hebben we 
besproken. Deze toetreding komt namelijk erg dichtbij nu ook de 
Eerste Kamer deze week hiermee heeft ingestemd. De Tweede Kamer 
had in februari al haar goedkeuring gegeven. Het is nog slechts aan 
enkele parlementen in de lidstaten om toe te stemmen, maar het gaat 
in ieder geval de goede kant op. Hoogstwaarschijnlijk kunnen we dus 
op 1 juli onze Kroatische Europese collega's officieel welkom heten in 
de Europese Unie. 

Terug naar ons eigen land, waar de troonswisseling nadert. Uiteraard 
besteden we hier in het Europees Parlement als CDA-delegatie ook 
aandacht aan. We organiseren in het Parlement een tentoonstelling 
over de band tussen de Koninklijke familie en het Europees Parlement.  
De tentoonstelling zal geheel in stijl geopend worden door een lid van 
de Koninklijke familie, namelijk niemand minder dan Prins Constantijn 
van Oranje-Nassau. De tentoonstelling verhuist vervolgens naar Den 
Haag, waar deze te zien zal zijn in het Huis van Europa. Ik raad u van 
harte aan om eens een kijkje te gaan nemen!



Regelgeving banken
We hebben in Nederland al 
enkele keren te maken gehad 
met banken die dreigen om te 
vallen, denk aan ABN-AMRO en 
SNS Reaal. Deze banken zijn door 
de Nederlandse Staat overeind 
gehouden, maar het is natuurlijk 
niet wenselijk dat de 
belastingbetaler opdraait voor de 
fouten die zijn gemaakt bij een 
bank. Ook in andere Europese 
landen is dit gebeurd. Vandaar
dat we deze week regelgeving 
hebben aangenomen die ervoor 
zorgt dat banken stabieler en 
weerbaarder worden. We hebben 
de bestaande regels 
aangescherpt waardoor 
bankiersbonussen (die voor velen 
terecht een doorn in het oog zijn) 
worden ingeperkt om risicovol 
speculeren in te tomen. Banken 
moeten daarbij ook fors meer 
eigen kapitaal aanhouden om een 
economische crisis te weerstaan, 
tot het dubbele van de huidige 
buffers. Ten slotte wordt het 
toezicht op banken verstevigd. 
Daarbij zijn we niet uit het oog 
verloren dat banken ook een rol 
kunnen spelen bij het 
aanzwengelen van de groei in 
Europa. Vandaar dat we het 
mogelijk maken dat leningen aan 
het MKB aantrekkelijker worden 
gemaakt. Het risico dat banken 
aan deze leningen moeten 
toekennen wordt verlaagd, zodat 
meer leningen kunnen worden 
verschaft. 

Handel in CO2-emissierechten 
Ook hebben we gesproken over 
de handel in CO2-emissierechten. 
Emissierechten geven landen of 
ondernemingen het recht om 
bepaalde broeikas- of andere 
schadelijk gassen uit te stoten. In 
dit geval gaat het om CO2 oftewel 
koolstofdioxide. Hoe meer 
bedrijven uitstoten, hoe meer 
rechten ze moeten kopen. De 
gedachte hierachter is dat deze 
emissierechten zo´n hoge 
kostenpost worden, dat 

ondernemingen gaan kiezen voor 
milieuvriendelijke 
productiemethodes. Vanwege de 
geringe economische groei is de 
prijs de laatste tijd echter flink 
gedaald, omdat bedrijven nu 
minder produceren. Hierdoor is 
er minder uitstoot en dus minder 
vraag naar emissierechten. 
Ondernemingen worden zo niet 
meer gestimuleerd om schoner te 
produceren. Het emissiesysteem 
(ETS) is bedacht om bedrijven te 
stimuleren om duurzaam te 
worden, maar door het overschot 
aan emissierechten en de lage 
CO2-prijs functioneert het 
systeem niet meer.  Door CO2-
rechten uit de handel te nemen -
backloading genoemd - moet de 
prijs per emissierecht hoger 
worden, waardoor het ETS wél 
gaat werken. Als CDA hebben wij 
voor "backloading" gestemd. 
Hierdoor zou voorkomen moeten 
worden dat de CO2-
emissierechten nóg goedkoper 
zouden worden. Echter, een 
meerderheid van het Parlement 
dacht hier anders over en heeft 
het voorstel verworpen. De 
handel in emissierechten gaat 
hierdoor onverminderd door, wat 
zeer nadelig is voor het klimaat 
en het emissiesysteem. De vrees 
bestaat dat er nu een 
lappendeken van 27 verschillende 
klimaat- en energiemaatregelen 
zal ontstaan, met overal eigen 
regels, eigen belastingen en 
heffingen. Dat zou rampzalig zijn 
voor de veelal 
grensoverschrijdende bedrijven.
Vele multinationals waren dan 
ook voorstander van het 
(verworpen) voorstel. We hopen 
echter dat er alsnog een 
compromis kan worden 
gevonden om de veilingen 
van emissierechten enkele jaren 
uit te stellen.  

Demografische statistieken
Het Rapport over de Europese 
Bevolkingsstatistieken, waarover 
wat onenigheid was ontstaan in 

het Europees Parlement, is in de 
plenaire stemming aangenomen. 
Het rapport heeft als doel 
gemeenschappelijke EU-
wetgeving op te zetten voor de 
bevolkingsstatistiek. Daarbij 
wordt gestreefd om de 
bevolkingsgegevens te 
harmoniseren op EU-niveau zodat 
ze actueel, nauwkeurig, volledig, 
coherent en vergelijkbaar zijn. Op 
die manier kunnen 
demografische veranderingen in 
Europa in kaart gebracht worden 
en de effecten daarvan gemeten 
worden. De onenigheid bestond 
erin dat deze statistische 
gegevens ook gebruikt worden 
om het stemmingsgewicht van de 
lidstaten in de Europese Raad te 
bepalen en dat was een probleem 
voor een minderheid in het 
Europees Parlement.

Verbod op teruggooien vis in het 
Skagerrak 
Voorbije week hebben we over 
een verbod gestemd op het 
teruggooien van vis die gevangen 
is in het Skagerrak. Dit is een 
gedeelte van de Noordzee, ten 
noorden van Denemarken. Het 
verbod moet de komende jaren 
gaan gelden voor bijna 40 
vissoorten. In mijn nieuwsbrief 
van februari jl. heb ik al 
geschreven over de herziening 
van het Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid. Bij de destijds 
afgesproken hervorming is reeds 
gepleit voor het 
"teruggooiverbod" van dode of 
ongewenste vis. Het Skagerrak is 
de eerste regio waar dit verbod 
wordt toegepast. Zo moeten 
vissers voortaan alle op het 
Skagerrak gevangen vis aan land 
brengen. De meeste vis die wordt 
teruggegooid in zee gaat dood, 
wat leidt tot vervuiling en ook 
overbevissing. Het verbod moet 
een eind maken aan een maas in 
de wet die ontstond toen een 
internationaal visserijverdrag 
voor het Skagerrak werd 
ingetrokken. De Europese 



wetgeving komt nu in lijn met die 
van Noorwegen (geen EU-lid), 
waar het teruggooien van 
gevangen vis al langer verboden 
is. De handhaving van het verbod 
moet gebeuren met een 
elektronisch systeem op afstand. 
Om zo´n systeem te laten 
werken, moeten schepen die 
langer zijn dan 12 meter, worden 
uitgerust met een gesloten tv-
circuit, GPS en zendapparatuur. 
Dit wordt in beginsel 
ondersteund uit het Europese 
visserijfonds. De nieuwe 
maatregelen gelden voor alle 
landen die visrechten hebben in 
het Skagerrak. Het gaat hierbij 
voornamelijk om schepen uit 
Duitsland, België, Nederland, 
Denemarken, Zweden en 
Noorwegen.

Hongarije 
De woensdagochtend begon met 
een discussie over het vierde 
grondwettelijk amendement dat 
in maart door het Hongaars 
parlement is aangenomen. De 
Europese Commissie, in zijn 
hoedanigheid als hoeder van de 
Europese verdragen, heeft kritiek 
op dit amendement geuit omdat 
het als strijdig wordt gezien met 
de Europese verdragen en het 
principe van de rechtsstaat. De 
Europese Commissie heeft de 
Hongaarse regering op de hoogte 
gebracht van haar zorgen en 
heeft een onderzoek gestart naar 
de zaak. Daarnaast hebben het 
Europees Parlement als ook de 
Raad van Europa een onderzoek 
gestart en zullen in juni met een 
opinie komen. Binnen de 
Europese Raad wordt een 
initiatief besproken om een 
nieuw instrument te ontwikkelen 
om lidstaten bij de les te houden 
in soortgelijke gevallen. De 
instrumenten die op het moment 
voorhanden zijn, worden namelijk 
gezien als of te zwak of te sterk 
en er is dus behoefte aan een 
effectieve tussenstap. 

Samenstelling en verkiezingen 
van het Europees Parlement
Tijdens de vorige 
"Straatsburgweek" in maart 
hebben we al gestemd over de 
zetelverdeling van het Europees 
Parlement voor de periode na de 
Europese verkiezingen in 2014. 
Eerder is in het Verdrag van 
Lissabon het definitieve 
zetelaantal vastgesteld op 751 
(750 leden + voorzitter). Op dit 
moment zijn er echter 754 EU-
parlementariërs en komen er 
binnenkort 12 Kroatische leden 
bij. De teller staat dan tijdelijk op 
766 zetels. Om te voldoen aan de 
norm van 751 zetels moeten er in 
2014 dus 15 verdwijnen. 
Nederland zal desondanks de 
huidige 26 zetels behouden. De 
verdeling van het aantal zetels 
per land gebeurt op basis van een 
rekenkundige formule waarbij 
onder meer rekening wordt 
gehouden met het inwonertal. 
Een lidstaat krijgt minimaal zes 
zetels en maximaal 96 zetels 
toegekend. Tijdens de voorbije 
vergaderweek hebben we in de 
parlementaire commissie van 
Constitutionele Zaken 
afgesproken dat de verkiezingen 
volgend jaar plaats zullen vinden 
van 22 tot en met 25 mei. 
Concreet betekent dit dat 
Nederland waarschijnlijk op 
donderdag 22 mei naar de 
stembus zal gaan. In de meeste 
andere lidstaten worden de 
verkiezingen op zondag 25 mei 
gehouden. De stembusgang 
wordt dus vervroegd van juni -
dat de gebruikelijke 
verkiezingsmaand is - naar mei. 
Zo heeft het nieuwe Parlement 
meer tijd om zich voor te 
bereiden op de verkiezing van de 
voorzitter van de Europese 
Commissie in juli 2014. We zullen 
als Parlement als geheel later nog 
over het datumvoorstel 
stemmen, maar de positieve 
uitslag staat zo goed als zeker al 
vast.
  

Rapport Turkije
Afgelopen donderdag heeft het 
Europees Parlement met grote 
meerderheid mijn resolutie over 
de voortgang van Turkije als
kandidaat-lidstaat aangenomen. 
De ontwikkelingen in Turkije 
volgen zich de laatste tijd snel op. 
Vorige week werd het vierde 
justitiële hervormingspakket 
aangenomen, de gesprekken 
tussen de Turkse overheid en 
Abdullah Öcalan verlopen op een 
constructieve manier en hebben 
grote steun vanuit de bevolking, 
en er was een verbetering van de 
relaties met Israël. Tegen deze 
achtergrond heb ik een resolutie 
opgesteld die het belang 
onderstreept van goede en 
constructieve relaties tussen de 
EU en Turkije in de context van 
het onderhandelingsproces. 
Daarvoor zijn inspanningen en 
betrokkenheid van beide kanten 
nodig. Turkije moet verder 
hervormen om fundamentele 
vrijheden als vrijheid van 
meningsuiting, mediavrijheid en 
vrijheid van religie te garanderen. 
Wij moeten ons als Europa echter 
ook inzetten om Turkije bij deze 
hervormingen te ondersteunen. 
Daar hoort kritiek bij op de 
huidige situatie, maar laten we 
dan ook stappen zetten om de 
bijbehorende hoofdstukken in de 
onderhandelingen te openen.
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