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In de 3 weken sinds de laatste nieuwsbrief was het CDA tweemaal 
bijeen, bij het halfjaarlijkse CDA-congres en het congres van de 
Eurodelegatie met als thema `De kracht van Europa'. Op het CDA-
congres presenteerde onze fractievoorzitter een 7-puntenplan dat ons 
land moet vernieuwen en het vertrouwen moet herstellen. Een 
zelfbewust Nederland verbonden met Europa is één van die punten.
Daarop zijn we dieper ingegaan op de conferentie van de 
Eurodelegatie. De voorzitter van de Europese Raad, Herman van 
Rompuy sprak ons toe. Hij gaf een inspirerende uiteenzetting over hoe 
hij de EU ziet en hoe we verder moeten. Europa is een 
waardengemeenschap, met ruimte voor solidariteit én 
verantwoordelijkheid, voor markt én overheid, werkgevers én 
werknemers, maar met name burgers. De problemen die de afgelopen 
jaren op ons af zijn gekomen moeten we samen oplossen. 

De echte oorzaken van de crisis liggen niet in de EU, maar in de 
lidstaten zelf! Lidstaten hadden hun begrotingen niet op orde en de 
lage rentetarieven zorgden ervoor dat er overmatig geleend werd. Er 
ontstond een bankencrisis, omdat ook daar men de bomen tot in de 
hemel liet groeien en geen verantwoordelijkheid toonde. 

We dragen, of we het nu leuk vinden of niet, een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om de crisis te boven te komen. De afgelopen 
jaren is er al veel gebeurd, zoals het aan banden leggen van 
roekeloosheid in de financiële sector en het dwingen van lidstaten om 
geen begrotingstekort te hebben hoger dan 3%. Samen de schouders 
eronder, de enige remedie om te doen wat burgers willen, weg uit de 
crisis. 



Grenscontroles
De laatste tijd is het steeds vaker 
voorgekomen in de Unie dat 
lidstaten eigen grenscontroles 
opzetten. Het vrij verkeer is een 
van de belangrijke grondrechten 
in de EU. Volgens een enquête 
van Eurobarometer vindt 62% van 
de ondervraagden dat vrij verkeer 
het meest positieve is dat de EU 
heeft gebracht. Daarom hebben 
we deze week, na 
onderhandelingen met de Raad, 
regels vastgelegd waarin lidstaten 
alleen bij hoge uitzondering en als 
laatste redmiddel zelfstandig 
controles aan de binnengrenzen 
mogen houden. 

Europees asielstelsel
Een nieuw, veel beter 
gestructureerd Europees 
asielstelsel zal in de tweede helft 
van 2015 in werking treden, nu 
het Europees Parlement akkoord 
is gegaan met een reeks 
voorstellen daartoe. Om de 
verschillen tussen de nationale 
asielprocedures te verminderen, 
worden onder anderen 
gezamenlijke deadlines voor 
lopende asielaanvragen ingesteld 
en zijn er regels vastgelegd voor 
de omgang met asielzoekers. Ook 
de richtlijn uit 2003 die de 
opvangvoorzieningen regelt, is 
bijgesteld. 
Ook zal de zgn. Dublin-
verordening van kracht worden. 
Deze verordening stelt een 
waarschuwingsmechanisme in 
dat lidstaten de mogelijkheid 
geeft om beter te reageren op 
crisissituaties. Ook wordt 
geregeld welk land 
verantwoordelijk is voor de 
behandeling van asielaanvragen. 
Vastgesteld is ook dat de 
politiekorpsen van de lidstaten en 
Europol, ter bestrijding van zware 
criminaliteit en terrorisme, 
toegang zullen krijgen tot de 
vingerafdrukken van de 
asielzoekers die verzameld zijn in 
de zogeheten Eurodac-databank.

Regels babyvoeding
De regels over de verpakking en 
inhoud van babymelk en voeding 
voor speciale medische 
doeleinden worden 
aangescherpt. Dat heeft het 
Europees Parlement met ruime 
meerderheid besloten. De nieuwe 
regels zorgen ervoor dat er een 
duidelijk onderscheid wordt 
gemaakt tussen voedsel voor 
normale consumptie en voedsel 
voor specifieke doeleinden. De 
nieuwe regels over reclame en 
etikettering van babyvoeding 
staan het niet meer toe dat er 
afbeeldingen van baby's worden 
gebruikt. Dit om idealisering van 
poedermelk boven borstvoeding 
tegen te gaan. 

Kroatische Commissaris
Nu Kroatië aankomende maand 
lid wordt van de Europese Unie, 
mag Kroatië ook een Commissaris 
leveren. In de Europese 
Commissie heeft iedere lidstaat 
een Commissaris, voor ons is dat 
mevrouw Neelie Kroes, belast 
met de digitale agenda. De door
Kroatië voorgedragen kandidaat
mr. Neven Mimica is, na 
afgelopen week door het 
Europees Parlement kritisch 
bevraagd te zijn, nu officieel tot 
Europese Commissaris van 
Consumentenbeleid verkozen. 

Consumentenagenda
Een ding waar de Commissaris 
zich de komende tijd alvast mee 
bezig kan houden, is de 'Europese 
consumentenagenda', die een 
aantal initiatieven voor 
consumenten voor de periode 
2014-2020 omvat. De prioriteiten 
op het gebied van 
consumentenbeleid zijn 
gezondheid, energie, veiligheid 
van voedingsmiddelen, financiële 
en digitale producten. Natuurlijk 
zijn hier al Europese regels voor. 
Door de globalisering van 
markten, de digitalisering van de 
economie en de verzilvering van 
de bevolking staan we voor 

nieuwe uitdagingen. Zo moet de 
'digitale consument' worden 
verzekerd van een veilige digitale 
omgeving en van toegang tot de 
telecommunicatienetwerken. 
Ook op het gebied van 
informatievoorziening is nog een 
wereld te winnen. Er is een 
gebrek aan kennis bij de 
consument over de rechten die ze 
hebben. Daarom moet er sprake 
zijn van een duidelijke en 
transparante 
informatievoorziening. 
Consumentenorganisaties 
moeten hierin een actieve rol 
spelen. Ten slotte, groepen 
personen die vanwege hun 
leeftijd of lichamelijke of sociale 
situatie bijzonder kwetsbaar zijn, 
hebben behoefte aan bijzondere 
bescherming. Daar moeten 
plannen voor worden ontwikkeld. 

Georganiseerde misdaad, 
corruptie en witwasserij
De georganiseerde misdaad, de 
maffia's en de misdaadsystemen 
vormen een concrete bedreiging 
voor de veiligheid en de vrijheid 
van de Europese burgers en zijn
niet langer een territoriaal 
afgebakend verschijnsel meer. 
Daarom heeft het Europees 
Parlement afgelopen jaar een 
bijzondere commissie in het leven 
geroepen, met als doel deze 
criminele verschijnselen te 
bestuderen en een omvattend en 
goed gestructureerd plan uit te 
werken voor de bestrijding ervan 
op Europees niveau. In dat kader 
heeft het Europees Parlement 
deze week belangrijke stappen 
gezet door een rapport aan te 
nemen waarin adviezen van 
honderden deskundigen zijn 
verwerkt. Het rapport geeft de 
richting aan voor een 
doeltreffendere Europese en 
nationale wetgeving ter 
bestrijding van de georganiseerde 
misdaad, corruptie en 
witwasserij. Deze wetgeving treft 
de misdaad in zijn economische 
hart en versterkt de justitiële en 



politiële samenwerking tussen de 
lidstaten. 

Fonds voor de minstbedeelden
De EU wil uiterlijk in 2020 het 
aantal mensen dat in armoede of 
sociale uitsluiting terecht dreigt 
te komen met ten minste 20 
miljoen verminderen. Dit wordt 
steeds lastiger, mede door de 
economische crisis. Een voorstel 
om geld vrij te maken voor de 
mensen die hulp nodig hebben, 
hebben we deze week 
goedgekeurd. Het voorgestelde 
Fonds helpt behoeftigen, dak- en 
thuislozen en arme kinderen om 
de vicieuze cirkel van armoede en 
ontbering te doorbreken door 
nationale regelingen te steunen 
die voedsel en kleding 
verstrekken. Het voorstel was 
heel controversieel. Nederland, 
bijvoorbeeld, steunt het niet. Ik 
ben er wel voor, maar dan op 
vrijwillige basis. Landen moeten 
zelf uitmaken waarvoor het geld -
afkomstig uit het sociaal fonds -
wordt gebruikt. In de 
programmalanden heb ik gezien 
hoe broodnodig het is om 
mensen te helpen, dat kunnen ze 
vaak niet meer uit de eigen 
middelen bekostigen omdat ze 
zoveel moeten bezuinigen. De 
grote discussie in het Parlement 
was dan ook of dit fonds vrijwillig 
of verplicht moet worden ingezet 
door lidstaten. Er is nu een 
verplicht fonds als gevolg van de 
uitslag van de stemming bij ons. 
We gaan nu in overleg met de 
Raad. 

Turkije
Afgelopen woensdag spraken we 
over de recente ontwikkelingen in 
Turkije. De schokkende beelden 
uit Istanbul, Ankara en andere 
Turkse steden hebben niemand 
onberoerd gelaten. Ik heb 
meteen op vrijdag 31 mei het 
buitensporige geweld van de 
Turkse politie veroordeeld. Bij het 
debat deze week heb ik Turkije 
nogmaals gewezen op het belang 

van hervormingen op het gebied 
van fundamentele vrijheden, 
waartoe ook het recht op 
demonstraties behoort. Het gaat 
echter niet alleen om wettelijke 
hervormingen, het gaat ook om 
perceptie. Premier Erdogan lijkt 
zich niet bewust te zijn van het 
effect dat zijn woorden en zijn 
stijl van regeren hebben op dat 
gedeelte van de bevolking dat 
niet op hem gestemd heeft. Ik 
ben het met President Gül eens 
dat 'democratie over meer gaat 
dan enkel verkiezingen'. Een 
meerderheid heeft ook een 
verantwoordelijkheid om 
rekening te houden met de 
gevoelens van de minderheid. Dit 
besef moet ook doordringen in de 
Turkse politiek. Wat ik ook mis in 
Turkije, is een competente en 
constructieve oppositie. Daar ligt 
in Turkije nog een echte 
uitdaging.

Uitwisseling persoonsgegevens 
Het Europees Parlement heeft 
zich in het debat met 
Eurocommissaris Tonio Borg in de 
scherpste bewoordingen 
uitgesproken tegen de geheime 
surveillanceprogramma's van de 
Amerikaanse veiligheidsdiensten. 
Het Parlement en de Commissaris 
hebben grote zorgen over de 
gevolgen voor de privacy, 
gegevensbescherming en de 
samenwerking op het terrein van 
persoonsveiligheid met de VS. 
Het Parlement wil dat de EU nu 
haast maakt met de wetgeving 
die EU-burgers beschermt tegen 
de willekeur van de Amerikaanse 
veiligheidsdiensten. Commissaris 
Reding verwacht dat de 
Amerikaanse minister van justitie, 
Eric Holder, vandaag (14 juni) 
naar Dublin komt om in overleg 
te treden met verscheidene 
Europese ministers over de 
ontstane situatie.

Ombudsman
In de afgelopen weken heb ik 
mijn kandidatuur voor de 
Europese Ombudsman bij een 
groot aantal politieke fracties in 
het Europees Parlement 
gepresenteerd. Aanstaande 
dinsdag zal de officiële 
hoorzitting plaatsvinden. Voor 
geïnteresseerden is deze live te 
volgen via de website van het 
Europees Parlement 
(http://www.europarl.europa.eu/
ep-live/nl/). Mijn hoorzitting zal 
om 11.15 uur van start gaan. De 
definitieve stemming zal in de 
eerste week van juli plaatsvinden, 
daarover in de volgende 
nieuwsbrief meer informatie!

Conferentie Pensioen
Op 5 juli van 13.30-17.00 uur in 
de plenaire zaal van de Eerste 
Kamer (Binnenhof 22, Den Haag), 
organiseert de EUCDW NL, de 
Nederlandse tak van de Europese 
werknemersorganisatie van de 
EVP, een conferentie met als 
thema 'De toekomst van 
pensioenen, een Europees 
antwoord'. Sprekers zijn o.a. 
Wouter Thalen (PFZW), Maurice 
Limmen (CNV), Ap Fraterman 
(VNO-NCW), Pieter Omtzigt (CDA 
TK) en ikzelf. Meld u aan via 
europa@cda.nl .
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