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Afgelopen week hebben we wederom
in Brussel vergaderd. Volgende maand
echter, ondanks geruchten over de
aanwezigheid van asbest, gaan we
weer naar Straatsbrug. De vele
geluiden voor het afschaffen van
Straatsburg hebben afgelopen weken
hun stem duidelijk laten horen.
Parlementariërs met bouwhelmen op
in de vergadering en schriftelijke
verklaringen met verzoek voor
afschaffing van Straatsburg. Ook ik
vind het praktischer om in Brussel te
blijven, maar we dienen rekening te
houden met de politieke realiteit,
historische waarden en economische
belangen. De discussie is weer volop
in gang!
Afgelopen week is bekend geworden
dat Wim van de Camp lijsttrekker gaat
worden voor het CDA bij de Europese
verkiezingen volgend jaar. Een goede
keuze van de partij voor een bekend
gezicht en heel veel parlementaire
ervaring. Hij heeft aangegeven dat hij
Europa dichter bij de burger wil
brengen. Ik heb met Wim in de
Tweede Kamer gewerkt en eind jaren
70 waren we samen actief binnen de
jongerenorganisatie van de KVP en
het CDJA ik verheug me er op om
weer met hem samen te werken.
Ten slotte wil ik nog even stil staan bij
Prinsjesdag. De opening van het
Nederlandse politieke jaar. Ook dit
jaar benadrukt de regering weer het
belang van Europese samenwerking.
Het kabinet zet hierbij in op drie
punten: concrete vooruitgang boeken
in klimaat en energiebeleid,
bevorderen van interne veiligheid en
stabiliteit en waarborgen van een
leidende en zelfbewuste positie van
Europa in de wereld. Onlangs is er een
onderzoeksrapport verschenen over

het stemgedrag in de VN. Steeds
meer landen volgen China en Rusland
en niet meer Europa en de VS. Een
duidelijk teken dat de wereld
verandert en Europese samenwerking
terecht een prioriteit is van het
kabinet.
Hartelijke groet
Ria Oomen-Ruijten

VOEDING EN OBESITAS
In de afgelopen dertig jaar zijn
overgewicht en obesitas dramatisch
toegenomen in de Europese Unie. Met
name kinderen blijken kwetsbaar te
zijn, want zij denken nog niet aan
calorieën maar enkel aan de smaak
van voeding. Obesitas en overgewicht
worden vaak nog niet als een echt
probleem gezien, terwijl 22 miljoen
kinderen ermee te kampen hebben.
Overigens een aantal dat naar
verwachting met nog eens 1,3 miljoen
zal toenemen tegen 2010. Zulke
statistieken wijzen op een gevaarlijke
trend van immer toenemende slechte
voedingsgewoonten en steeds minder
lichaamsbeweging. Op lange termijn
zal deze trend de levensverwachting in
de EU negatief beïnvloeden en de
levenskwaliteit voor velen
verminderen.
Juist daarom hebben we afgelopen
week en gestemd over maatregelen die
tot doel hebben een geïntegreerde EU-

aanpak die moet leiden tot het
terugdringen van
gezondheidsproblemen als gevolg van
slechte voeding die overgewicht en
obesitas veroorzaakt. Er komt komend
jaar wetgeving over
voedingsinformatie. De etikettering
van voedingsmiddelen wordt dan
verplicht. De informatie op etiketten
moet consumenten in staat stellen
eigen keuzes te maken. Er moet voor
de consument maar ook voor de
industrie een helder maar ook
werkbaar systeem komen, dat is onze
inzet.
GEZONDHEIDSDIENSTEN
Gisteren vond er een belangrijk debat
plaats met mijn oud-collega en huidig
Frans Minister van Gezondheid,
Rosalyne Bachelot, over de nieuwe
richtlijn voor grensoverschrijdende
gezondheidszorg. Tijdens het debat
heb ik mijn tevredenheid uitgesproken
over de langverwachte wetgeving.
Door het unieke en gevoelige karakter
is de grensoverschrijdende
gezondheidszorg destijds uitgesloten
van de Dienstenrichtlijn. Hierdoor
ontstond onzekerheid. Tegen
verzekeraars en nationale overheden in
hebben Europese burgers bij het Hof
van Justitie het recht afgedwongen op
adequate en tijdige behandeling over
de grens. Deze richtlijn is dus bovenal
een overwinning voor de Europese
burgers. Grensoverschrijdende zorg is
dan ook een van de beste voorbeelden
op de vraag "Wat heb ik aan Europa?".
Desalniettmin zijn er een aantal
verbeterpunten, met name voor de
grensoverschrijdende zorg in de
grensregio's. De richtlijn heeft nu als
focus de patiëntenmobiliteit. We
moeten oppassen dat met het weglaten
van de kwaliteit en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg als
bestanddeel, samenwerking van

instellingen over de grens niet in
gevaar komt. Mooie initiatieven als
die van het Klinikum in Aken met het
Universiteitsziekenhuis in Maastricht,
die efficiënt de kostbare kennis en
apparatuur bundelen om topzorg te
regelen voor de Euregio, moeten
uitgebreid worden. Zo heb ik ook
expliciet gevraagd om het initiatief
van Limburg om proefregio te worden
voor de grensoverschrijdende zorg, te
honoreren.
Verder zou er meer aandacht gegeven
moeten worden aan de inbreng van
patiëntenorganisaties bij het bepalen
van beleid. Uitgangspunt is dat de
patiënt centraal staat, maar tot nu toe
stond hij daar in de weg. Zo moet bij
het vormgeven van de nationale
coordinatiepunten ook de actieve rol
van de patiëntenorganisaties
vastgelegd worden.
RUSLAND
Dinsdag hadden we in de
Ruslanddelegatie, waar ik voorzitter
van ben, een debat met onze Russische
collega's uit de Douma over de crisis
in Georgië en de gevolgen hiervan.
Het was geen gemakkelijk debat maar
het was wel de eerste keer dat er een
directe dialoog was met Russische
parlementsleden. Het is juist nu
essentieel om "de lijnen" open te
houden want isolatie van Rusland zal
de negatieve tendensen alleen maar
versterken.
Belangrijk is in ieder geval dat op 1
oktober de Europese waarnemers,
waaronder waarschijnlijk ook
Nederlanders, ter plekke zijn. Eerst
zouden er ook extra OVSE
waarnemers komen maar daarmee zijn
de Russen uiteindelijk niet akkoord
gegaan. Een gemiste kans omdat het
nu zaak is om vertrouwen te herstellen
en de spanning te verminderen. Ook
de extra troepen die de Russen in
Zuid-Ossetië en Abchazie stationeren
zijn formeel misschien niet tegen de
gesloten akkoorden maar dragen ook
niet bij aan het vertrouwen. Overigens
is de volgende EU-Rusland
topontmoeting tussen regeringsleiders
gepland voor begin november.

FINANCIËLE CRISIS
Natuurlijk kon de financiële crisis niet
ontbreken op de agenda deze week.
Dinsdag hebben we een aantal heel
concrete aanbevelingen gedaan over
transparantie regels voor institutionele
beleggers en de regulering van
hedgefondsen. We vragen de
Commissie om nog dit jaar met
wetgeving te komen die een gulden
middenweg zou moeten zijn tussen het
belang van innovatieve financiële
markten en een verbeterd toezicht of
regulering. Alleen met duidelijke
afspraken kunnen we malafide
hedgefondsen verbieden
ondernemingen te ‘plunderen’ - het
zogenaamde “asset stripping”.
Woensdag ging het debat met
Commissaris Almunia specifiek over
de gebeurtenissen van de afgelopen
weken. De Commissaris stelde met
ons vast dat de crisis wel haar
oorsprong heeft in de VS maar dat ook
wij lessen moeten trekken. Het
financiële toezicht is onvoldoende
geweest en de Commissaris beloofde
dan ook om snel met concrete
voorstellen te komen. Overigens
hebben de ministers van Economische
Zaken en Financien al op 8 juli een
routekaart met maatregelen
vastgesteld (bijvoorbeeld met een
strenger toezicht op
kredietratingbureaus).

is te ontvangen door iedereen die
beschikt over breedband internet en is
te vinden op
www.europarltv.europa.eu . Met dit
nieuwe project wordt het makkelijker
gemaakt om op de hoogte te blijven
van wat er hier in Brussel allemaal
gebeurt. Ik hoop dan ook van harte dat
er in Nederland veelvuldig gebruik
gemaakt zal worden van dit initiatief.
KINDERHANDEL
Elk jaar worden er meer dan 2 miljoen
kinderen verhandeld die ingezet
worden voor dwangarbeid of seksuele
exploitatie. Het fenomeen is steeds
moeilijker te beheersen. Door
onvoldoende samenwerking over de
grenzen, een gebrek aan
gespecialiseerde opleidingen en ook
een ontoereikende toepassing van de
bestaande rechtsvoorschriften wordt er
te weinig resultaat geboekt in de
aanpak van dit gruwelijke fenomeen.
In een debat deze week hebben wij de
lidstaten verzocht om de bestrijding
van kinderhandel tot prioriteit te
maken binnen hun nationale beleid.
Om kinderen te beschermen moet er
meer en actiever samengewerkt
worden en beter kennis en ervaring
uitgewisseld worden binnen de EU.

Contactgegevens
EUROPARL TV
Het Europees Parlement heeft
afgelopen week weer een nieuwe en
belangrijke stap gezet om Europa
dichter bij de burger te brengen. Om
de communicatie van het Parlement
naar de burger toe te verbeteren
hebben we namelijk een nieuwe,
online tv-zender gelanceerd. Deze
zender verzorgt programma's in meer
dan 20 Europese talen en bestaat uit 4
kanalen, waarbij elk kanaal op een
specifieke doelgroep gericht is. Zo is
er een kanaal voor diegene die
bijzonder geïnteresseerd is in Europa
en haar beslissingsprocedures, maar
ook een kanaal voor het brede publiek,
een kanaal met live-uitzendingen
vanuit het Parlement, en een kanaal
dat zich richt op schoolgaande jeugd
en veelvuldige internetters. De zender
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