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Kosovaren dragen een grote
verantwoordelijkheid. Ook de
Servische minderheid kan zich niet
afzijdig houden en moet dus haar
verantwoordelijkheid opnemen en
actief deelnemen aan het bestuur.

Beste mensen,
Verschillende Amerikaanse maar ook
Europese banken hebben miljarden
verliezen bekend gemaakt als gevolg
van de kredietcrisis die nu precies een
jaar geleden uitbrak in de Verenigde
Staten. Het Internationaal Monetair
Fonds becijfert de potentiële kosten
van de kredietcrisis op 630 miljard
euro. In ieder geval is duidelijk dat de
problemen door de banken zelf zijn
veroorzaakt. Er is te gemakkelijk
omgesprongen met het verlenen van
krediet wat bij de hele lage rente nog
enigszins opgevangen kon worden.
De G7 en het IMF dat onlangs
bijeenkwam heeft nu maatregelen
aangekondigd d.m.v. een 100 dagen
plan. Duidelijkheid moet er komen
van banken en kredietinstellingen over
de nog te verwachten lucht die door
hen gefinancierd is. Ook moeten de
toezichtregels verbeterd worden.
Ondanks dit alles zijn de
consequenties voor de Europese
economie voorlopig beperkt gebleven.
Problemen waren er wel in GB maar
m.n. ook in Duitsland dat, overigens
heel wrang, altijd geweigerd heeft zijn
"Landesbanken " onder de strenge
Europese regels van het toezicht te
brengen. Ik ben er absoluut van
overtuigd dat de Euro, de inzet van de
Euopese Centrale Bank en de
coördinatie tussen de ministers van
Eurolanden ons veel economisch
onheil hebben bespaard.
Hartelijke groeten,
Ria Oomen - Ruijten

Turkije

Kosovo
Eind vorige week was ik met een
delegatie van de commissie buitenland
in Kosovo. De problemen daar zijn
enorm: een heel hoge werkloosheid,
onvoldoende water en elektriciteit,
veel corruptie en georganiseerde
misdaad die sporen nalaat bij hen en in
de Europese landen. Op 15 juni zal de
nieuwe Kosovaarse grondwet in
werking treden die na de
onafhankelijkheid is aangenomen.
Vanaf die datum is de Kosovaarse
regering volledig verantwoordelijk
voor het eigen landsbestuur en moet
ook de EU ondersteuningsmissie
EULEX volledig operationeel zijn.
EULEX gaat het bestuur, de politie,
justitie en douane in Kosovo
ondersteunen. Ook Nederland doet
mee aan de missie, wij sturen 40 tot 60
marechaussees, politiemensen en
justitiële en civiele experts . UNMIC
die dat nu deed gaat weg in Kosovo.
Overigens weigert de UN nog steeds
de toestemming aan EULEX om de
terreinen en gebouwen van hen over te
nemen. Absoluut onacceptabel.
Het allerbelangrijkste is hernieuwd
vertrouwen tussen de verschillende
bevolkingsgroepen. De nieuwe
grondwet is zeer volledig wanneer het
gaat om de rechten van minderheden.
Papier is geduldig, dus er moet veel
gedaan worden om te beginnen om
lokaal het vertrouwen tussen burgers
van de verschillende
bevolkingsgroepen te herstellen. De

Afgelopen week stemde de
Commissie Buitenlandse zaken over
het Turkije Rapport dat ik als Turkije
Rapporteur van het Europees
Parlement heb opgesteld. In deze
hoedanigheid volg ik de
ontwikkelingen in deze EU kandidaatlidstaat natuurlijk op de voet. Ondanks
het feit dat de plenaire stemming pas
in mei plaats zal vinden, was de
overweldigende meerderheid van 53
stemmen voor, 2 tegen en 4
onthoudingen deze week reeds een
sterk signaal naar Turkije en de
Europese Raad.
Ik ben heel tevreden met de
eensgezindheid, omdat 2008 het jaar
van de hervormingen moet worden.
Het onderhandelingsproces loopt,
langdurig zal het zijn en het heeft een
open einde. Met mijn Rapport maakt
het Europees Parlement duidelijk dat
de reeds lang aangekondigde nieuwe
Turkse grondwet heel snel moet
komen. Deze Grondwet moet Turkije
omvormen tot een moderne
rechtsstaat, met respect voor
individuele vrijheden van de burgers,
met onpartijdige rechtsspraak en een
moderne scheiding van kerk en staat.
Enkel zo zal welvaart en welzijn van
de hele Turkse bevolking gediend zijn.
Een democratisch en welvarend
Turkije is ook een Europees belang.
Vrijwilligerwerk
Afgelopen maandag, 21 april, hebben
we gesproken over de rol van
vrijwilligerswerk als bijdrage aan de
economische en sociale cohesie. Een
rapport hierover werd aangenomen.

Het vrijwilligerswerk heeft verdiend
een warme plaats, aangezien het de
kwaliteit van de samenleving verhoogt
en het bijdraagt kwetsbare groepen in
de maatschappij opnieuw actief te
betrekken. Het helpt de verbondenheid
met elkaar te vergroten, sociale
netwerken te bouwen en vertrouwen te
geven. Tevens speelt vrijwilligerswerk
een belangrijke rol als leerschool, en
brengt mensen vaardigheden bij wat
de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt
verhoogt. Uit onderzoek is gebleken
dat mensen die vrijwilligerswerk
hebben gedaan minder snel werkloos
raken. Ook leidt vrijwilligerswerk tot
actief burgerschap, wat belangrijk is
zeker in een tijd waarbij de relatie
tussen de burger en de politiek soms
wordt beschreven als zwak. Ik
verwacht dat we met ons debat en
onze besluiten een positieve stap
hebben gezet voor grotere erkenning
van de waarde van het
vrijwilligerswerk in de hele Europese
Unie.

pleiten voor minderhedenrechten voor
de Tibetaanse bevolking ook in andere
Chinese provincies'.

Tibet

De laatste maanden heb ik veel vragen
ontvangen van mensen die dubbele
heffingen betalen voor hun
gezondheidszorg. Mensen in het
buitenland hebben op grond van de
Europese sociale
zekerheidsverordening recht op zorg
ten laste van Nederland en tegenover
dit recht staat dat zij aan Nederland
een verdragsbijdrage aan het CVZ
moeten betalen. Tegelijk kan het
voorkomen dat zij via de belasting in
hun woonland nog eens bijdragen aan
de kosten van de zorg in dat land. Dit
wordt veroorzaakt doordat tot nu toe
geen coördinatie plaatsvindt tussen
sociale zekerheid en belastingheffing.

Eind maart hebben we tijdens de mini
plenaire vergadering in Brussel een
debat over de situatie in Tibet
gevoerd. Nu de Olympische spelen
naderen neemt de druk op China toe
wat betreft mensenrechten en de
situatie in Tibet.
We hebben in duidelijke termen
stelling genomen tegen 'wrede
onderdrukking door de Chinese
veiligheidstroepen tegen Tibetaanse
demonstranten en alle daden van
geweld'. Het is goed dat de Dalai
Lama een beroep heeft gedaan op het
Tibetaanse volk geweldloos te
protesteren. De gespreksronden die er
tussen China en gezanten van de Dalai
Lama hebben plaatsgevonden hebben
helaas tot op heden weinig tot niets
opgeleverd. De territoriale integriteit
van China staat niet ter discussie.
China moet wel de rechten van
minderheden om te leven volgens hun
eigen tradities, het gebruik van hun
eigen taal en religie respecteren. China
moet ook garanderen dat degenen die
gearresteerd zijn bij de vreedzame
manifestaties niet mishandeld worden
en recht hebben op een eerlijke
procesgang, die in overeenstemming is
met het internationale recht. We

De voorzitter van het Parlement HansGert Pöttering concludeerde dat
"iedere verantwoordelijke politicus
zichzelf moet afvragen of hij kan
deelnemen aan de openingsceremonie
van de Spelen wanneer de Chinese
leiders de dialoog en het compromis
niet willen aangaan". In de pers werd
dit, niet helemaal correct, uitgelegd als
een oproep van het EP voor een
boycot.
De aangenomen resolutie is een
krachtig statement. Maar ik wil
benadrukken dat politiek tijdens de
Spelen niet de overhand mag krijgen
op de Olympische gedachten van
saamhorigheid. Maar dit hangt
natuurlijk ook van de Chinese
autoriteiten zelf af.
Dubbele belasting

Om meer duidelijkheid te verkrijgen
heb ik afgelopen maand een
schriftelijke vraag gesteld aan de
Europese Commissie. De Europese
Commissie is inmiddels begonnen met
het inwinnen van de standpunten van
lidstaten. Naar verwachting zal onder
het Franse voorzitterschap, in de
tweede helft van 2008, een begin
worden gemaakt met de inhoudelijke
discussie.
In het kader van een begonnen
Europese discussie over een eerlijke
verdeling van de kosten van de
gezondheidszorg tussen EU-lidstaten

heeft Nederland in haar Masterplan
buitenland gewezen op dit
verschijnsel. De Nederlandse inzet
daarbij is dat er bij de financiering van
de zorg in grensoverschrijdende
situaties een relatie wordt gelegd
tussen de middelen die opgebracht
worden door middel van
bijdrageheffing en de middelen die
worden opgebracht door middel van
belastingheffing. Migratie binnen de
EU is de belangrijkste bouwsteen voor
de Europese integratie.
Grensoverschrijdende
gezondheidszorg is een belangrijke
zaak binnen de EU. We wachten op
een goede Europese regeling van dit
vraagstuk.
Buitenland
De nieuwe Grondwet die het regime in
Burma heeft opgesteld maakt het
onmogelijk voor Aung San Su Kyi aan
de presidentsverkiezingen mee te doen
- zij was met een buitenlander
getrouwd en dat mag dus niet. Het
Parlement protesteert daartegen en
vraagt de EU en de Lidstaten straffere
sancties af te kondigen. De ASEANlanden en China worden ook
opgeroepen hun invloed te doen
gelden.
China heeft Afrika herontdekt - was
het 30-40 jaar geleden eerder een
ideologische kwestie, nu gaat het
allereerst om toegang tot grondstoffen
zoals olie en bepaalde ertsen. De
nadruk van de EU op mensenrechten
en goed bestuur wordt daardoor
behoorlijk ondergraven - Soedan is
een voorbeeld -. Het Parlement sprak
zich uit vóór blijvende nadruk op
mensenrechten en goed bestuur.
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