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Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat afgelopen week de 
verkiezingen voor de functie van Europese Ombudsman hebben 
plaatsgevonden. Dit was het sluitstuk van een heel enerverende maar 
ook boeiende periode, van kandidaatstelling, hoorzittingen, 
"campagnevoeren" tot en met de uiteindelijke verkiezingen. Helaas, 
het is niet gelukt, er waren in totaal zes kandidaten. In de tweede 
ronde nog op kop, maar de eindspurt verloren in een spannende 
ontknoping. 

De steun en het vertrouwen die ik kreeg als kandidaat voor deze 
functie, hebben me goed gedaan. Na de verkiezing heb ik mevrouw 
O´Reilly meteen gefeliciteerd. Hoewel ik natuurlijk zelf had willen 
winnen, ben ik toch tevreden dat het ambt van Europees Ombudsman 
nu bekleed gaat worden door een vrouw. Mevrouw O´Reilly heeft een 
uitstekende campagne gevoerd en wordt ongetwijfeld een goede 
Ombudsman/-vrouw. 

Zoals dat hoort voor een professional, heb ik me meteen herpakt en 
ben ik aan de slag gegaan. Er ligt nu net een oud, maar weer tot nieuw 
leven gebracht dossier in het EP: de meeneembaarheid van 
pensioenrechten. Dit is met name van belang bij pensioenaanspraken 
die opgebouwd zijn in een andere lidstaat. Voor dit dossier ben ik 
rapporteur. 

Dus, vol energie zal ik mijn uiterste best doen om mijn mandaat als lid 
van het Europees Parlement af te sluiten met een mooi resultaat. 
Overigens, over twee weken hebben wij reces. Tijd voor wat rust, wat 
afstand en heel veel boeken. Mag ik u allen een heel fijne vakantie 
toewensen en doet u a.u.b. voorzichtig. 



Verplichte keuring voor motoren, 
aanhangwagens en caravans
In de afgelopen week hebben we 
gestemd voor een verplichte 
technische keuring voor motoren, 
brommers, aanhangwagens en 
caravans. Geregelde controles 
zouden de verkeersveiligheid 
moeten bevorderen. Als CDA 
vinden we het overbodig dat 
motoren en caravans voortaan 
periodiek gekeurd moeten worden. 
Mijn CDA-collega´s Corien 
Wortmann en Wim van de Camp 
hebben zich ingezet om dit te 
voorkomen omdat zij menen dat 
het het rijgedrag en niet de 
technische mankementen zijn die 
verkeersonveiligheid of ongelukken 
veroorzaken. Positief is dat het APK 
systeem zoals we dat in Nederland 
kennen, behouden blijft. Ook is de 
wens om te komen tot een 
algehele APK-plicht voor tractoren, 
trailers en aanhangers, niet 
gehonoreerd.  

Toetreding van Kroatië tot de 
Europese Unie
Sinds afgelopen maandag (1 juli) is 
Kroatië lid van de Europese Unie. 
Daarmee bestaat de EU nu uit 28 
Lidstaten. Met toespraken en een 
grote ceremonie op het 
binnenplein werd de Kroatische 
vlag gehesen en is het land 
opgenomen in de EU-familie. Dit 
betekent echter niet dat Kroatië nu 
tevreden achterover mag gaan 
leunen. Zoals Raadsvoorzitter 
Herman van Rompuy al aangaf, 
houdt de EU de komende anderhalf 
jaar versterkt toezicht op de 
verdere hervorming van de 
democratische rechtsstaat en de 
strijd tegen corruptie en de 
georganiseerde misdaad. Op deze 
terreinen dient Kroatië duidelijk 
nog voortgang te boeken. De 
Kroatische regering beschouwt het 
in elk geval als een grote eer dat 
het land onderdeel mag zijn van 
het Europese project en ziet de 
toetreding als van even grote 
historische waarde als de 

onafhankelijkheidsverklaring in 
1991. 

Momenteel zijn er overigens nog 
vijf kandidaat-lidstaten (IJsland, 
Macedonië, Montenegro, Servië en 
Turkije). Deze landen zitten in de 
wachtkamer; ze hebben nog geen 
garantie dat ze (ooit) mogen 
toetreden tot de EU. Bovendien 
wordt de Eurozone - de groep van 
landen met de euro als 
munteenheid - uitgebreid. In 
Letland kan men met ingang van 1 
januari 2014 ook betalen met de 
euro. Daarmee hebben nu 18 
landen de euro als officiële 
munteenheid.  

Veiling handel emissierechten
In mijn nieuwsbrief van april jl. 
vertelde ik al 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. Het 
emissiesysteem (ETS) is bedacht 
om bedrijven te stimuleren om 
duurzaam te worden, maar door 
het overschot aan emissierechten -
een gevolg van een te groot 
aanbod en economische 
achteruitgang - en de lage CO2-
prijs functioneert het systeem niet 
meer. Hier was bij de opzet van het 
ETS geen rekening mee gehouden. 
Door CO2-rechten uit de handel te 
nemen - backloading genoemd -
moet de prijs per emissierecht 
hoger worden waardoor het ETS, 
denkt men, wél gaat werken. In de 
voorbije week hebben we 
nogmaals gestemd over het plan 
om veel CO2-rechten later te 
veilen. In april werd dit voorstel 
met een kleine meerderheid 
verworpen. Gelukkig werd het plan 
- weliswaar licht gewijzigd - nu wel 
aangenomen. Het gaat hierbij om 
een eenmalige maatregel. Door de 
aanneming van het voorstel laat de 
Europese Commissie een deel van 
de uitstootrechten later veilen, 

waardoor de prijs van deze rechten 
tijdelijk zal stijgen. 

Snellere reactie op uitbreken van 
epidemieën
Gesproken en gestemd is over 
"Grensoverschrijdende 
bedreigingen van de 
volksgezondheid". De EU moet 
sneller kunnen reageren op 
uitbraken van infecties die de 
gezondheid van veel EU burgers 
bedreigen. Het coronavirus, de E. 
coli-bacterie in 2011 of de 
vogelgriepepidemie in 2009 zijn 
voorbeelden waarbij de paniek 
groot is, maar de aanpak in de EU 
beter kan. Er zijn nu nieuwe 
afspraken gemaakt over EU-
samenwerking en -communicatie, 
maar ook voor een gezamenlijke
inkoop van geneesmiddelen en 
vaccins, om de kosten te drukken. 

Hervorming bankensector
Het bankwezen is 
medeveroorzaker van de crisis 
waar we nu nog steeds mee te 
maken hebben. Een structurele 
hervorming van de bankensector in 
de EU is nodig om te voorkomen 
dat het aangaan van buitensporige 
risico's ons ooit weer in de 
problemen brengt. In de wetgeving 
zijn nu eisen neergelegd voor de 
risicobeheersing, de verbetering 
van Corporate Governance 
(behoorlijk ondernemingsbestuur) 
en duurzaamheid van concurrentie. 
Banken moeten een volledig 
pakket aan diensten kunnen 
aanbieden voor spaarders en het 
(midden- en kleine) bedrijfsleven.  
Bovendien moeten speculatieve 
activiteiten die niets met de klant 
te maken hebben, gescheiden 
worden van de andere 
bankactiviteiten. Sommige 
Europese landen zijn al bezig met 
nationale wetgeving voor het 
scheiden van algemene- en 
zakenbanken. Een lappendeken 
aan wetgeving voor de 
bankenstructuur past niet binnen 
een Europese Bankenunie. Ook 
moet veel duidelijker worden wie 



de kosten voor zijn rekening neemt 
als een bank failliet gaat. Dat zijn in 
de eerste plaats de 
aandeelhouders en de 
obligatiehouders. Over de positie 
van spaarders en investeerders 
mag geen onzekerheid bestaan,
want dat zou het vertrouwen in de 
bankensector niet ten goede 
komen. 

Akkoord met uitkomst 
onderhandelingen 
meerjarenbegroting 2014-2020
Afgelopen week zijn we akkoord 
gegaan met de Europese 
meerjarenbegroting (MFK) voor de 
periode 2014-2020. Een overgrote 
meerderheid van het Parlement 
heeft het begrotingsakkoord 
uiteindelijk gesteund. In de EU-
begroting, die voor het eerst in de 
geschiedenis omlaag gaat, is nu 
alsnog een ruime mate van 
flexibiliteit opgenomen die ook 
nodig is om elke beschikbare euro 
te besteden. Daarmee is ook het 
probleem waarmee we dit jaar 
geconfronteerd zijn, aangepakt. 
Met de flexibiliteit wordt dus 
voorkomen dat geld waarvoor 
verplichtingen zijn aangegaan,  
eerst terugbetaald wordt aan de 
lidstaten, om later te resulteren in 
een tekort. Ook is er meer 
flexibiliteit om tussen de 
beleidscategorieën te schuiven. 
Hiermee wordt het eenvoudiger 
om het jeugdwerkloosheidsplan, 
onderzoeksprogramma's en MKB-
programma's te financieren of een 
extra stimulans te geven. 
De Europese Raad heeft overigens 
ook toegezegd om het tekort voor 
2013 - geschat op €11,2 miljard -
aan te vullen. De Ministers van 
Financiën zullen uiterlijk op 9 juli 
hun akkoord geven voor het eerste 
deel (€7,3 miljard) en zullen in de 
vroege herfst over de rest 
besluiten. Dit was een belangrijk 
punt: we willen voorkomen dat de 
begroting van 2014 - de eerste 
onder het nieuwe MFK - besmet 
wordt met oude rekeningen. In de 
slotonderhandelingen is tevens 

overeengekomen dat het Europese 
Hulpfonds voor de Allerarmsten 
vergroot wordt van €2,5 miljard 
naar €3,5 miljard. Het extra miljard 
kan door de lidstaten - indien nodig 
- gebruikt worden voor 
voedselprogramma's. De 
uitkomsten van de 
onderhandelingen worden nu nog 
vastgelegd in een akkoord, waar 
we later dit jaar nogmaals 
stemmen. 

Egypte
Op het Tahrir-plein in Caïro vierde 
men afgelopen week feest na de 
'tweede revolutie' waarbij het leger 
de grondwet opschortte en de 
democratisch gekozen President 
Morsi afzette. Miljoenen 
demonstranten gingen afgelopen 
weken de straat op om te 
protesteren tegen President Morsi, 
die volgens hen te veel bezig was 
met de agenda van de 
Moslimbroeders, en te weinig 
handelde in het landsbelang. 
Ondertussen heeft de Arabische 
lente in het land zich ontwikkeld 
tot een lange, koude winter. Ik 
maak me grote zorgen over de 
economische malaise, het geweld 
tegen vrouwen, de positie van 
religieuze minderheden - zoals de 
Kopten - en de manier waarop het 
werk van Egyptische en 
internationale maatschappelijke 
organisaties onmogelijk gemaakt 
wordt. Vanuit de EU moeten we 
Egypte helpen bij de overgang naar 
een stabiele democratie, en we 
hebben daarvoor middelen 
toegezegd. We hebben daarbij ook 
de boodschap aan Egypte 
meegegeven dat de daadwerkelijke 
uitbetaling van deze financiële 
steun afhankelijk is van de mate 
waarin Egypte de gewenste 
hervormingen kan doorvoeren, het 
'meer-voor-meer' principe. Ik heb 
daarbij altijd gezegd dat 'meer-
voor-meer' ook 'minder-voor-
minder' moet betekenen en dat 
wanneer hervormingen uitblijven, 
de Egyptische regering ook niet op 
Europees geld hoeft te rekenen. 

Terugkomend op de meest recente 
ontwikkelingen, ik hoop dat alle 
politieke krachten in Egypte hun 
verantwoordelijk nemen, hun 
verstand gebruiken en een verdere 
escalatie van geweld voorkomen, 
en dat zo snel mogelijk een nieuwe, 
democratische regering het land 
kan gaan leiden.

PRISM
PRISM kwam de laatste weken 
veelvuldig in het nieuws. Het 
Amerikaanse 
surveillanceprogramma dat door 
het NSA (National Security Agency) 
opgezet is, werd twee maanden 
geleden door Edward Snowden 
ontdekt. Mede naar aanleiding 
hiervan hebben wij deze week 
gestemd voor een hervorming van 
EU-regels die de gegevens van de 
Europeanen beter zouden
beschermen. De vraag is wat de 
invloed is van het PRISM-
programma op de privacy en de 
grondrechten binnen Europa. 
Daarom zal het Parlement een
speciale enquêtecommissie, met
trans-Atlantische experts, instellen.
Wij hebben ook de Europese 
Commissie, de Raad en individuele 
Lidstaten gevraagd om alle lopende 
onderhandelingen met de VS te 
herzien. De normen die binnen de 
EU gelden voor de bescherming 
van persoonsgegevens morgen niet 
worden aangetast.
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