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Beste mensen,
Wekelijks ontvang ik rapporten over
allerlei - al dan niet -dringende
maatschappelijke kwesties. Maar bij
het meest recente advies van de
Onderwijsraad over vreemde talen in
het onderwijs wil ik wel even stilstaan
omdat het in de media onderbelicht is
gebleven.
We hebben in Europa afgesproken dat
iedere burger vanaf jonge leeftijd
tenminste twee vreemde talen leert.
Dit advies komt tot de conclusie dat
veel Nederlanders hun taalbeheersing
overschatten en dat om internationaal
te blijven meedoen meer en betere
taalvaardigheden nodig zijn. Alhoewel
we formeel aan de afspraken voldoen
en er genoeg aanbod is blijkt dat
slechts de helft van de bevolking de
aangeleerde talen echt beheerst op een
praktisch niveau. Betere scholing van
leraren, jonger beginnen met talen en
levenslang leren zijn een paar van de
aanbevelingen. Zelf ervaar ik dagelijks
dat dingen een heel stuk makkelijker
gaan als je mensen, zeker uit onze
buurlanden, kunt aanspreken in hun
taal.
Na volgende week ga ik trouwens
genieten van enkele weken rust. Ook
mijn medewerkers Aukje, Hubert, en
Michel hebben vakantie, datzelfde
geldt voor mijn adviseurs Lilly, Ger en
Jac. Gabrielle Krapels heeft haar
voortreffelijke stage erop zitten en
gaat naar Oxford voor haar Phd. Graag
hoop ik eind augustus weer met
nieuwe energie te beginnen. U allen
ook een heel fijne vakantie
toewensend: kom veilig en vol nieuwe
energie weer thuis,
Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten

VOEDINGSDOSSIERS
Afgelopen week hebben we gestemd
over vier nieuwe verordeningen die de
regels voor het toestaan van additieven
voor levensmiddelen, smaakstoffen en
enzymen aanpassen en
vereenvoudigen. Op dit moment
worden de additieven voor
voedingsmiddelen geregeld door
ongeveer een dozijn EU wetten. Deze
vier nieuwe verordeningen zullen deze
huidige wetten vereenvoudigen,
bijwerken en aanpassen aan de meest
recente wetenschappelijke
bevindingen. De eerste verordening
geeft een "gemeenschappelijke
vergunningprocedure" voor
additieven, enzymen en smaakstoffen.
De andere drie behandelen de
voorwaarden van gebruik en de regels
voor etikettering. De Europese
Commissie zal de lijsten van
toegestane producten beheren op basis
van een risico analyse van de
Europese Autoriteit voor
Voedselveiligheid (EFSA).
GRENSOVERSCHRIJDENDE
GEZONDHEIDSDIENSTEN
In 2006 is besloten dat de
gezondheidszorg is uitgesloten van de
werkingssfeer van de
Dienstenrichtlijn. Iedere lidstaat is zelf
verantwoordelijk voor de organisatie
van de stelsels en deze zijn ook in elk
land anders georganiseerd. Het
Europese Hof van Justitie heeft in
verschillende arresten de mobiliteit

van patiënten neergelegd. De
jurisprudentie wordt echter onhelder
toegepast. De vraag naar
grensoverschrijdende mobiliteit van
patiënten en gezondheidswerkers ligt
niet vast in Europese wetgeving. Dat
leidt tot onzekerheid. Vorige week is
de Europese Commissie eindelijk met
een voorstel gekomen, een richtlijn die
Europese patiënten moet helpen bij de
uitoefening van hun recht op
grensoverschrijdende
gezondheidszorg. Ook bracht zij een
mededeling uit over betere
samenwerking tussen de lidstaten op
dit gebied. De komende tijd zal ik mij
samen met Lambert van Nistelrooy
bezig gaan houden met dit rapport dat
mensen meer rechtszekerheid zal
bieden. Hierbij moet duidelijk worden
hoe patiënten hun recht op
grensoverschrijdende zorg kunnen
uitoefenen.
ECB
Woensdag bespraken we het werk van
de Europese Centrale Bank in het
afgelopen jaar en de ontwikkelingen in
de wereldeconomie. Zoals ik al in een
vorige nieuwsbrief meldde heeft de
ECB vanaf het uitbreken van de
creditcrisis een wereldwijde
voortrekkersrol vervuld. Jean-Claude
Juncker als voorzitter van de
Eurogroep benadrukte dat de Europese
Centrale Bank niet alle economische
problemen kan oplossen en dat de
lidstaten zelf een grote
verantwoordelijkheid hebben, onder
andere met het Stabiliteit en Groei
Pact. Feit blijft dat het Verdrag de
ECB de taak geeft om prijsstabiliteit te
verzekeren. Trichet moest dan ook
toegeven dat de huidige hoge inflatie
wellicht nog zeker tot ver in 2009 zal
aanhouden. Als Parlement hebben we
in ieder geval aangedrongen om meer
communicatie en meer dialoog.
Daarnaast vragen we meer financieel

toezicht om een crisis zoals in de VS
hier te voorkomen.
FRANS VOORZITTERSCHAP
Op 1 juli jl. heeft Frankrijk het
voorzitterschap van de EU
overgenomen. Gisteren sprak de
Franse president, Nicolas Sarkozy, het
Europese Parlement toe in deze
nieuwe functie. In zijn uitstekende
toespraak besprak hij met veel
engagement de vier prioriteiten van
zijn regering voor het voorzitterschap:
(1) het realiseren van een energie
pakket tegen klimaatverandering, (2)
het versterken van een Europese
aanpak voor immigratie, (3) het
versterken van defensiebeleid van de
EU en (4) het bespreken van Europees
landbouwbeleid. Ook besprak
president Sarkozy de uitdagingen voor
Europa die gepaard gaan met een
mogelijke uitbreiding van de EU. Zeer
pertinent was de president over het
nieuwe verdrag: voor de aanstaande
verkiezingen zal dat rond zijn. Zijn
standpunt hierover was duidelijk: we
hebben het Verdrag van Lissabon, en
de daarmee gepaarde vernieuwingen
van de instellingen, nodig voor een
Europese Unie van 27 lidstaten en
meer.
UITBREIDING
Gisteren vond het debat en de
stemming plaats over het rapport van
mijn Duitse collega Elmar Brok dat
een uitbreidingsstrategie voor de EU
voorstelt. Dit rapport beslist niet
welke landen wel óf niet mogen
toetreden tot de Europese Unie, maar
erkent dat de EU nu geen eenduidig
beleid heeft voor haar mogelijke
verdere uitbreiding. Met dit rapport
proberen we dan ook lijn te brengen in
onze verhoudingen met die
buurlanden die wel een perspectief
hebben maar ook met de landen die
dat niet hebben en toch graag zouden
willen toetreden. Voorgesteld wordt
aan de landen die geen EU perspectief
hebben maar aan onze rand liggen een
EVA+ (Europese Vrijhandelszone)
instrument te bieden. Een beetje zoals
Noorwegen en Zwitserland die wel op
bepaalde terreinen meedoen, maar
geen lid zijn. Ook worden de criteria
voor toetreding aangescherpt.

Daarnaast is de opname capaciteit van
Europa zelf een punt dat beter bekeken
moet worden. Geleerd hebbend van
vorige uitbreidingen, is ook
uitgesproken dat de Europese burgers
meer en beter bij dit proces betrokken
moeten worden.
SOCIALE ZEKERHEID
Een intensief debat is gevoerd over de
coördinatie van de sociale zekerheid.
De nieuwe verordening is eenvoudiger
en nu ook leesbaar. In het debat en in
de voorbereiding heb ik de
problematiek kunnen oplossen van
Nederlandse gepensioneerden die in
een andere Lidstaat van de Europese
Unie wonen. Zij betalen voor de zorg
in Nederland, maar hebben enkel recht
op zorg in het land waar men woont.
Deze gepensioneerden hebben door dit
aangenomen wijzigingsvoorstel nu
ook recht op zorg in Nederland,
zonder toestemming te vragen. Van
deze mogelijkheid zullen vooral de in
de Belgische en Duitse grensstreken
wonende Nederlandse
gepensioneerden gebruik maken. De
regeling biedt echter ook
gepensioneerden, die in verder
gelegen Lidstaten (bijv. Spanje)
wonen, de mogelijkheid om zich in
Nederland te laten behandelen (bijv.
heupoperaties). In 2010 wordt de
nieuwe coördinatieverordening sociale
zekerheid (Vo. 883/2004) van kracht.
GEZINSLEDEN MILITAIREN
Al in januari heb ik een amendement
ingediend zodat Nederlandse
militairen die in Duitsland of België
gelegerd zijn met hun gezinnen onder
de zorgverzekeringswet vallen.
Voorheen konden de gezinnen zich
niet inschrijven in een Belgisch of
Duits ziekenfonds. Zij waren daarom
verplicht een dure particuliere polis af
te sluiten. Volgens het amendement
kunnen gezinsleden van de actieve
militairen zich voortaan inschrijven bij
het ziekenfonds in het woonland.
Wanneer het amendement door het
Parlement is aangenomen dient het
eveneens goedgekeurd te worden door
de Raad. Vervolgens dienen de drie
Europese instituties hun handtekening
te zetten. Vorige week is de wijziging

officieel gepubliceerd en nu dus
rechtsgeldig.
BUITENLAND
De Olympische Spelen in China waren
donderdag opnieuw aan de orde - in
april vroeg het EP om hervatting van
de dialoog met de Dalai Lama - dat
gebeurde ook. Maar zonder resultaat
vooralsnog en dat was voor de EPvoorzitter Poettering aanleiding om
niet naar de openingsceremonie te
gaan. In een resolutie vraagt het EP
die dialoog te intensiveren. Wij
kritiseren opnieuw de aanhoudende
repressie in Tibet en de wijdverspreide
en systematische schending van de
mensenrechten. Wij veroordelen de
vele doodvonnissen en vragen de
tenuitvoerlegging van die vonnissen
op te schorten. Raadsvoorzitter
Sarkozy deelde overigens mee dat hij
wél naar de openingsceremonie zal
gaan en dat geen van de 26 andere
Lidstaten zich daartegen heeft verzet.
Zimbabwe - een geheel
ongeloofwaardige tweede ronde van
de presidentsverkiezingen - om het
vege lijf te redden moest de winnaar
van de eerste ronde zijn toevlucht
zoeken in de Nederlandse ambassade.
Openlijke kritiek uit Afrika kwam
wel, maar rijkelijk laat. Terwijl naar
schatting een kwart van de
zimbabwanen naar de buurlanden is
gevlucht. Wij vragen
onderhandelingen om uit deze crisis te
kunnen geraken, een
overgangsregering en het mogelijk
maken van vrije en eerlijke
verkiezingen onder toezicht van de
Afrikaanse Unie en de Verenigde
Naties. Wij vragen een onafhankelijk
VN onderzoek naar de schendingen
van mensenrechten - de
verantwoordelijken moeten voor een
onafhankelijke rechtbank verschijnen geen straffeloosheid.
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