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lidstaten plaatsvinden. De nationale
controlestructuren in de lidstaten zijn
zo divers dat we vinden dat de
lidstaten zelf met een nationale
verklaring over de besteding van de
EU fondsen verantwoordelijkheid
voor de goede besteding moeten
nemen.

Beste mensen,
Nu al weer een jaar concentreer ik me
meer op buitenlands politieke dossiers.
Het is een jaar van wisselende
successen. Europa, ook het parlement
is meer gevraagd en wordt meer
gehoord, maar de bereidheid tot
compromis in de Algemene Raad,
waar de ministers van buitenlandse
zaken bijeenkomen, is niet altijd even
groot. Er zijn zaken die heel goed gaan
onder de Europese coördinatie, ik
noem o.a. de verkiezingsmissies zoals
in Pakistan afgelopen week. Ook op
het terrein van de
ontwikkelingssamenwerking is er
voortgang. De EU Afrika strategie is
nu in uitvoering, overigens valt me op
dat de ontwikkelingsproblematiek in
de media onderbelicht is en daarmede
ook het uitstekende werk van mijn
collega Maria Martens.
In het EU buitenlands beleid is de
gevoeligheid van het onderwerp al te
zeer bepalend voor het resultaat. In het
net deze week door het EP
aangenomen verdrag van Lissabon
wordt de buitenlandse politiek immers
meer vergemeenschappelijkt. In het
hervormingsbedrag moet Europa ook
internationaal meer gezicht krijgen.
De Hoge Vertegenwoordiger voor
buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid, is ook vice
voorzitter van de Commissie en krijgt
meer bevoegdheden. Ook gaat de EU
de vertegenwoordiging in het
buitenland versterken, waarbij
diplomaten uit de hoofdsteden in het
EU circuit worden ingezet. Hoe een en
ander precies geregeld gaat worden,
afbakening van verantwoordelijkheden
en bevoegdheden staat nog ter nadere
invulling.
Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten

TRANSPARANTIE IN
FINANCIËLE
AANGELEGENHEDEN

ELEKTROMAGNETISCHE
STRALING

Dinsdag hadden we een indringend
debat met de Commissie over dit
thema. Sinds de val van de Commissie
Santer in 1999 zijn veel procedures
verstrakt en verhelderd, maar er kan
meer. Onder andere door het opstellen
van gedragscodes door de EUinstellingen en meer controle op de
uitvoering ervan.

Afgelopen dinsdag hebben we
gestemd over het uitstellen van
wetgeving voor de bescherming van
werknemers tegen elektromagnetische
straling die per 30 april a.s. in
nationale wetgeving omgezet had
moeten zijn. Een novum wat er nu
gebeurt. Parlement en Raad zijn
destijds akkoord gegaan zonder zich
voldoende de consequenties van deze
wetgeving te realiseren en komen nu
terug op eerdere besluiten.

Ik noem wat voorbeelden. De namen
van alle begunstigden van EU
begrotingsmiddelen moeten openbaar
zijn. Momenteel presenteert de
Commissie alleen gegevens over
landbouwsubsidies en dan ook nog
eens op een onoverzichtelijke en
incomplete manier (met slechts
informatie van veertien lidstaten). Wij
vinden dat voor de verkiezingen in
2009 er een internet-zoekmachine
operationeel moet zijn, die de
gegevens op alle subsidieterreinen
effectief ontsluit.

Op zichzelf twijfel ik niet aan de
noodzaak van uniforme regels die
werknemers beschermen tegen de
gevolgen van elektromagnetische
velden. De gevolgen van deze
wetgeving voor de gezondheidszorg
bleken echter zo desastreus dat ik al in
2004 aan de Europese Commissie
schriftelijke vragen heb gesteld om de
richtlijn aan te passen. Immers, toen al
werd mij gemeld dat de normering van
deze wetgeving zou leiden tot een
drastische inperking van het gebruik
van zogenaamde MRI scans.

Ook vinden we dat er een eind moet
komen aan de verschillen tussen de
EU-instellingen over wat nu wel en
niet gevraagd is in een verklaring van
de financiële belangen.

In het antwoord van de Commissie gaf
aan mijn voorstel op te pakken en
nader onafhankelijk wetenschappelijk
onderzoek te doen. Mocht uit de
diverse studies blijken dat de
blootstellinggrenswaarden van de
richtlijn onbedoelde nadelige gevolgen
voor medische onderzoeken hebben,
dan zal de Commissie zich over dit
probleem buigen en eventueel met een
voorstel tot wijziging van de richtlijn

Wat de EU uitgaven betreft, 80% van
de uitgaven worden niet centraal maar
in de lidstaten gedaan. Dat betekent
dat we de Europese Commissie ook
niet verantwoordelijk kunnen houden
voor onregelmatigheden die in de

komen. Ik ben tevreden met het
uitstel. Het zou toch ondenkbaar zijn
wanneer ondoordachte normen een
gezondheids check van Europese
burgers met de MRI scan ingrijpend
zouden beperken. Er is nu tot 2012 de
gelegenheid om met producenten en
gebruikers van MRI apparatuur
nieuwe normering op te stellen.
LISSABON PROCES
Afgelopen woensdag is het jaarlijkse
debat gevoerd over het zogenaamde
Lissabon proces. Meer en betere banen
was het doel dat in 2010 bereikt zou
moeten zijn. Over de voortgang wordt
ook in de Voorjaarstop in maart
aanstaande gesproken. Wij schrijven
voorafgaand aan het overleg van
regeringsleiders op hoe wij denken dat
de Lissabon doelstelling gerealiseerd
kan worden. Topics voor dit jaar: het
vervolmaken van de interne markt,
strategische antwoorden op een
globaliserende wereld en de
arbeidsmarkt en het investeren in
menselijk kapitaal. Demografische
ontwikkelingen en de globalisering
leiden tot een arbeidsmarkt die
verandert. Ook de te verwachten
lagere economische groei komend jaar
en de stijgende vraag naar
grondstoffen legt druk op de Europese
economie.
Heroriëntering is dus vereist.
Voor behoud van de Europese
welvaart moeten er nieuwe
stimulansen komen om de
arbeidsmarkt gezond te houden. Ik heb
daarbij niet alleen gepleit voor meer
flexibiliteit en zekerheid maar ook
samen met collega Lambert van
Nistelrooij de nadruk gelegd op de
uitermate belangrijke rol die er voor
de regio´s is weggelegd in het slagen
van de strategie.

is het goed dat na bijna 10 jaar
onderhandelen er nu helderheid is
gekomen over het definitieve statuut
van deze regio. Dat brengt
verheldering, maar is tegelijkertijd niet
ongevaarlijk, gegeven ook de
aanwezigheid van 100.000 Serven die
in enclaves in het gebied wonen.
Eigenlijk is de Kosovo beslissing een
duivels dilemma, het kan niet anders,
maar er zijn grote veiligheidsrisico's.
De verklaring van de ministers van
buitenlandse zaken was niet groots.
Ondanks het feit dat de beslissing over
de onafhankelijkheid een sui generis
is, werd dit door een aantal lidstaten
(o.a. Spanje, Cyprus en Roemenië)
betwijfeld.
Wel heeft de EU eendrachtig besloten
om het bestuur in Kosovo
ondersteunen door een EU-missie
(EULEX) te sturen. Daarnaast is er
een officiële gezant, de Nederlander
Peter Feith, die alle EU hulp aan
Kosovo zal coördineren de komende
jaren. Zo'n tweeduizend
politiemensen, justitie en
douanepersoneel zal de komende 3
maanden naar Kosovo vertrekken. De
missie van de EU heeft tot doel: het
trainen en ondersteunen van de politie,
justitie en douane in Kosovo en in te
grijpen zodra er sprake is van
georganiseerde misdaad of corruptie.
Ook de 16.000 KFOR soldaten van de
NATO blijven gelukkig nog enige tijd.
Nederland vraagt de autoriteiten in
Kosovo om zich verantwoordelijk op
te stellen tegenover alle burgers - ook
de Servische minderheid. Minister
Verhagen heeft duidelijk gemaakt dat
Kosovo erkend zal worden maar dat er
voldoende garanties moeten zijn voor
goed bestuur en waarborging van de
mensenrechten.
GAZA

KOSOVO
Na de onafhankelijkheidsverklaring
die het Kosovaars Parlement
afgelopen zondag uitriep hadden we
woensdag een debat met de Servische
minister van Buitenlandse Zaken maar
ook met de Raad en de Europese
Commissie. De status quo in Kosovo
was niet meer te handhaven. Daarom

Deze week hadden we ook een debat
over de situatie in Gaza. Enkele
collega's zijn ter plaatse gaan kijken
hoe de situatie is, zowel voor de
mensen in Gaza als voor de mensen in
Israel. Die situatie is slecht en zoals
vaak juist ook voor degenen die niets
meer willen dan een enigszins normaal
leven. Voedsel, brandstof, medicijnen

en leermiddelen - die leveringen
steeds weer blokkeren treft niet
degenen die de raketten afschieten en
de bommen gooien, maar leidt tot een
steeds verder groeiend aantal
huisvaders/moeders dat wanhopig naar
de toekomst van zichzelf maar vooral
ook van hun kinderen kijkt. En die
raketten en bommen komen neer op
Israëlische huizen en scholen, waar
ouders en kinderen leven die gelijke
zorgen hebben.
Wij kunnen maar hopen dat de nieuwe
start in Annapolis resultaat zal boeken
- en de EU moet bereid zijn concrete
bijdragen te geven - in geld zijn wij al
veruit de belangrijkste donor - maar
ook als het gaat om personeel ter
plaatse dat aan meer veiligheid kan
bijdragen. Wij hebben ook duidelijk
uitgesproken dat men niet om de
feitelijke machthebbers in Gaza heen
kan wanneer afspraken nodig zijn om
humanitaire hulp te bieden aan de
bevolking daar. Dat geldt voor de EU,
maar ook voor het Palestijnse Gezag
van President Abbas.
SUBSIDIES VOOR GEMEENTEN
Europa Decentraal - de
samenwerkende koepel van de VNG,
de Unie van Waterschappen en het
Rijk hebben een heel handige EUsubsidiewijzer ontwikkeld. Deze geeft
een duidelijk overzicht van de
Europese regelingen die beschikbaar
zijn voor decentrale overheden. Voor
meer info zie:
http://www.subsidiekans.nl/europadec
entraal/
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