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Het schrijven van deze nieuwsbrief betekent dat er weer bijna een
maand voorbij is sinds mijn laatste post in uw digitale brievenbus
verscheen. Een maand die voor mij werkelijk voorbij gevlogen lijkt te
zijn. Een maand waarin ik elke werkdag stil heb gestaan en extra
genoten heb van al het reilen en zeilen in het Europees Parlement. De
Europese verkiezingen naderen inmiddels met rasse schreden en ik
ben momenteel dan ook druk bezig om mijn laatste dossiers af te
ronden.

Het is triest dat ik nu voor de derde keer op rij in mijn nieuwsbrief het
conflict in Oekraïne aan moet kaarten. Wat op 21 november vorig jaar
begon als een vreedzaam protest voor toenadering met de Europese
Unie, is volledig uit de hand gelopen waarbij het aantal doden is
opgelopen tot meer dan 100. Er is een arrestatiebevel uitgevaardigd
tegen de op de vlucht geslagen afgezette president Janoekovitsj
wegens het plegen van massamoorden op vreedzame burgers. Het
verdere verloop van deze crisis en de toekomst van Oekraïne is verre
van zeker. We kunnen en zullen als Europese Unie bij moeten dragen
aan het herstel van het eenheidsgevoel van de Oekraïense burgers en
de wederopbouw van de rechtsstaat. Niet het Europese, niet het
Russische, maar het belang van het Oekraïense volk zélf staat hierbij
voorop.

Maar er was ook mooi nieuws. Onze sporthelden hebben in Sotsji een
zeer knappe prestatie neergezet door maar liefst 24 medailles te
winnen en het hiermee tot de 5de plaats op de medaillespiegel te
schoppen. Een uitzonderlijke en historische prestatie!

Het zuiden van het land zal de komende dagen echter in het teken
staan van de viering van een andere traditie. We staan aan de
vooravond van het grootste spektakel van het jaar en het
saamhorigheidsgevoel in het zuiden van het land zal de komende
dagen weer een hoogtepunt bereiken. De prinsen zijn verkozen en de
winnaars van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer zijn bekend.
Vastelaovend staat weer voor de deur. Ik wil alle Vastelaovesvierders
heel veel plezier toewensen de komende dagen en pas goed op uzelf
a.u.b.!



Bevriezing en inbeslagneming van
opbrengsten van misdrijven
Criminaliteit kan alleen effectief
aangepakt worden wanneer niet
alleen de misdadiger gestraft wordt,
maar ook de winst die de
misdadiger opstrijkt gerechtelijk in
beslag genomen wordt. Op dit
moment wordt minder dan 1% van
de opbrengsten van misdrijven zoals
mensenhandel, wapensmokkel,
drugshandel en vervalsing bevroren
en in beslag genomen. Zoals mijn
EVP-collega en rapporteur over dit
onderwerp Monica Luisa Macovei
stelde: “Criminelen naar de
gevangenis sturen maar het geld wel
in omloop laten, is ontoelaatbaar”.
Vandaar dat we dinsdag regels
goedgekeurd hebben die het
nationale autoriteiten gemakkelijker
maken om geldstromen van
criminelen in beslag te nemen.
Bovendien zal inbeslagneming
mogelijk zijn bij meer soorten
misdaden dan voorheen, zoals
actieve én passieve corruptie in
private en publieke sectoren,
deelname bij activiteiten van
criminele organisaties, kinderporno
en cybercriminaliteit. Het is
vervolgens aan de lidstaten zelf om
de in beslag genomen vermogens
effectief in te zetten ten goede van
sociale of algemene doelen.

eCall-noodoproepapparaat in
nieuwe modellen auto's
We hebben ingestemd met het
verplicht stellen van eCall-
technologie vanaf oktober 2015 in
alle nieuwe modellen personen-
auto's en lichte vrachtwagens. Het
apparaat registreert wanneer er een
ongeluk heeft plaatsgevonden en
zendt automatisch informatie over
het ongeluk en de locatie naar 112.
De tijdswinst voor hulpverleners is
gemiddeld 10 minuten, wat cruciaal
is om levens te redden. Het systeem
kan ook geactiveerd worden met
één druk op de knop, wanneer men
ooggetuige is van een ernstig
ongeluk. Momenteel is slechts 0,7
procent van de voertuigen in de EU
uitgerust met dit systeem. Volgens
het Parlement moet het een

kosteloze, publieke dienst zijn die
voor alle bestuurders beschikbaar is
en daarom is ervoor gekozen het
verplicht te stellen. Mooie
bijkomstigheid is dat het systeem
ook grensoverschrijdend werkt
waardoor ook in het buitenland
gemakkelijk en snel hulpdiensten
gealarmeerd kunnen worden. Er
waren fracties die problemen
hebben met het systeem vanwege
mogelijke privacy-gevoeligheid.
Mijns inziens overdreven, want niet
alleen staat veiligheid boven alles,
men kan met de gsm al gevolgd
worden.

2020-doelstellingen om de CO2-
emissies van nieuwe
personenauto's te verminderen
De CO2-uitstoot van personenauto's
moet verder omlaag, daar hebben
we deze week mee ingestemd. De
nieuwe doelstellingen zijn ambitieus
maar noodzakelijk om onze
Europese auto-industrie een sterke
concurrentiepositie te geven voor
de toekomst. Sinds 2006 staat de
"uitstootlimiet" op 160 g CO2/km,
deze wordt teruggebracht naar 130
g/km in 2015 en 95 g/km in 2020.
Duitsland was het aanvankelijk niet
met het voorstel eens. De Duitse
automarkt richt zich op de grotere
klasse auto's en werd daardoor het
zwaarst getroffen door deze nieuwe
wetgeving. De wetgeving is nu
voorzien van een compensatie-
regeling waardoor iedere fabrikant
gemiddeld aan de uitstootlimiet
dient te voldoen. De productie van
auto's met een zware uitstoot kan
zo gecompenseerd worden door de
productie van auto's met een lagere
uitstoot. Voldoen fabrikanten
uiteindelijk niet aan de gestelde
normen dan volgen er financiële
boetes die hoger worden met iedere
g/km die teveel wordt uitgestoten.

Overeenkomst EU-Indonesië tegen
illegale houtkap
De toenemende problemen met
illegale houtkap heeft de EU er in
2003 toe bewogen om het actieplan
FLEGT (Handhaving, bestuur en
handel inzake houtproducten) op te

stellen om dit wereldwijd aan te
pakken. Daar is nu een belangrijke
stap gezet nu de EU afspraken heeft
gemaakt met Indonesië. Het land is
één van de grootste houtexporteurs
ter wereld en volgens schattingen is
drie kwart van het geëxporteerde
hout illegaal gekapt. We hebben
gisteren onze goedkeuring gegeven
aan nieuwe afspraken, verdergaand
dan de afspraken in de Vrijwillige
Partnerschapsovereenkomst die
eind 2013 werd afgesloten. Het
wettelijk kader dat nu van kracht
wordt, maakt de houtkap
traceerbaar en stelt een controle-
procedure in om er enerzijds voor te
zorgen dat Indonesische bossen op
een verantwoorde manier
geëxploiteerd worden en er
anderzijds voor zorgt dat de EU de
garantie heeft dat het door de Unie
ingevoerde hout ook daadwerkelijk
legaal verkregen is.

Fonds voor allerarmsten in de EU
Solidariteit is één van de
fundamentele waarden van de Unie
en daarom vinden we dat mensen
die om wat voor reden dan ook in
de marge van de samenleving zijn
terecht gekomen, geholpen moeten
worden om het leven weer op poten
te zetten. Dit is de doelstelling van
het zogenaamde Europees fonds
voor de allerarmsten. Met een
overgrote meerderheid hebben we
dit fonds goedgekeurd. Het fonds
met een bestedingscapaciteit van
3,5 miljard voor de periode 2014-
2020 vervangt het eerdere
Voedselverstrekkingprogramma en
voegt er een aantal elementen aan
toe. Naast het bestrijden van
voedselgebrek zal nu ook een deel
van het geld bestemd worden voor
het bieden van materiële hulp aan
bijvoorbeeld dak- en thuislozen en
kinderen en zal daarnaast een
begeleidend programma ervoor
moeten zorgen dat men re-
integreert in de samenleving.

Europees vrijwilligerskorps voor
humanitaire hulpverlening
Niet alleen solidariteit binnen de
grenzen van Europa maar ook



buiten de Unie is belangrijk. Een van
de manieren om dat concreet te
maken is de belofte van de lidstaten
in het verdrag van Lissabon om een
vrijwilligerskorps voor humanitaire
hulpverlening op te richten.
Europese burgers krijgen zo de
mogelijkheid om hun solidariteit te
uiten door het doen van
vrijwilligerswerk. Dit initiatief is een
stap dichterbij gekomen nu het
Europees Parlement met grote
meerderheid haar goedkeuring
heeft gegeven. Het is de bedoeling
om in de periode 2014-2020
ongeveer 4.000 vrijwilligers in te
gaan zetten in de humanitaire
hulpverlening, voornamelijk bij
natuurrampen. Ik hoor u al denken:
"Worden de vrijwilligers overal
ingezet?" Nee, om de veiligheid van
de vrijwilligers te waarborgen, is er
expliciet voor gekozen om de inzet
niet mogelijk te maken in
oorlogsgebieden.

Europees Spoorwegpakket
Slechts 1% van de uitstoot van
broeikasgassen wordt veroorzaakt
door treintransport, maar slechts
6% van de reizende Europeanen
maakt gebruik van de trein. De
belangrijkste reden voor dit lage
percentage is het feit dat 36% van
deze mensen ontevreden zegt te zijn
over treinreizen in hun land. De
Commissie heeft vorig jaar besloten
om een aantal maatregelen voor te
stellen die het spoor in Europa meer
geliefd en goedkoper kunnen
maken. Het doel van dit
maatregelenpakket is de voltooiing
van de Europese Spoorwegruimte.
Deze week hebben we in
Straatsburg dit pakket met
meerderheid van stemmen
goedgekeurd. Wel is gestemd tegen
de gedwongen scheiding tussen de
infrastructuurmanagers en
spoorwegmaatschappijen. In ons
land is deze scheiding er al en er zal
dus niets veranderen aangezien Pro-
rail onafhankelijk is van de
Nederlandse
spoorwegmaatschappijen. Voor
onze oosterburen is dit niet het
geval. Spoorwegmaatschappijen

blijven daar immers zelf hun
infrastructuur beheren en kunnen
zodoende eigen wagons voorrang
geven op het spoornet. Dit heeft
uiteindelijk ook een schadelijk effect
voor de Nederlandse export. Ik ben
heel tevreden dat de rest van het
pakket wél is aangenomen. De
nieuwe regels zullen er onder
andere voor zorgen dat certificaten
voor treinwagons en locomotieven
in de EU makkelijker uitgegeven
kunnen worden. Hierdoor wordt tijd
en geld bespaard voor de
transportbedrijven waardoor je als
klant goedkoper uit bent en hopelijk
vaker voor de trein zult kiezen.

Kaderovereenkomst EU-Indonesië
We hebben de kaderovereenkomst
waarmee de Europese Unie haar
bilaterale banden versterkt met
Indonesië goedgekeurd. Indonesië
heeft het op drie na grootst
inwoneraantal ter wereld en is
daarmee dus ook de op twee na
grootste democratie ter wereld! Het
land maakt een snelle economische
ontwikkeling door, reden te meer
om sterke en solide banden met
Indonesië aan te gaan, niet alleen
om de onderlinge samenwerking te
versterken maar ook om als
democratieën beter samen op te
trekken op het internationale
toneel. Deze kaderovereenkomst
moet ook als grondslag dienen voor
de onderhandelingen over een
"terugnameovereenkomst",
waarover men het nu nog niet eens
is geworden. Een
terugnameovereenkomst, dat als
doel heeft om illegale immigratie te
beheersen en te voorkomen, maakt
het mogelijk om illegale
immigranten terug te sturen naar
het land van herkomst. Het
Europees Parlement heeft deze
week wel een soort gelijke
overeenkomst goedgekeurd tussen
de Europese Unie en Turkije. In de
kaderovereenkomst zijn verder
goede afspraken gemaakt over de
versterking van de rechtsstaat in
Indonesië. Zorgen zijn er nog steeds
over de corruptiebestrijding. Ook de

bescherming van de vrijheid van
godsdienst blijft een bron van zorg.

Derde EU gezondheid
actieprogramma (2014-2020)
De verbetering van de gezondheid
van alle EU-burgers en het
waarborgen van de toegang tot
gezondheidszorgstelsels zijn van
onschatbaar belang. Vandaar dat we
met overtuiging het Commissie-
voorstel voor een derde meerjarig
actieprogramma op het gebied van
gezondheid hebben goedgekeurd.
Dit programma “Gezondheid voor
Groei” zal voor de periode 2014-
2020 de lidstaten ondersteunen en
begeleiden om vier doelstellingen te
behalen. Het programma moet
bijdragen aan innoverende en
duurzame gezondheidszorgstelsels,
toegang tot een betere en veiligere
gezondheidszorg verbeteren, goede
gezondheid bevorderen en ziekten
voorkomen en tenslotte burgers
beschermen tegen grens-
overschrijdende gezondheids-
bedreigingen. Om deze doelen te
bereiken heeft de Commissie in
totaal 450 miljoen euro ter
beschikking gesteld voor
voornamelijk subsidies aan
onderzoeksinstellingen, instellingen
voor gezondheidszorg,
universiteiten en ondernemingen
om acties met een Europese
toegevoegde waarde te financieren.
Dit programma staat overigens los
van gezamenlijk fundamenteel
onderzoek naar grote volksziekten.
Projecten daarvoor worden
gefinancierd uit de "research-
programma's".
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