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Beste mensen,
Vorige week publiceerde de Europese
Commissie haar voortgangsrapport
over Turkije. Een weinig rooskleurig
document. De vooruitgang in het
afgelopen jaar is erg beperkt en op
geen van de prioritaire punten is echt
iets gedaan. Terugkijkend op de
ontwikkelingen in Turkije vraag ik me
langzamerhand af of de Turkse
regering nog serieus wil doorgaan met
het hervormingsproces. Ik maak me
grote zorgen over de ontstane
polarisatie in de Turkse samenleving.
Tijdens mijn bezoek aan Turkije
volgende week zal ik dan ook de
nadruk leggen op de dialoog en het
compromis tussen de politieke partijen
om
zo
tot
een
echte
hervormingsagenda
voor
de
modernisering van Turkije te komen.
Hervormingen zijn namelijk in eerste
instantie van groot belang voor
Turkije zelf. Het is de Turkse burger
zelf die het eerst de voordelen merkt
van een hervormde justitie, verbeterde
rechten voor minderheden of een goed
werkende sociale dialoog. Ik zal, in
voorbereiding op mijn rapport in het
Europees
Parlement,
aanstaande
maandag en dinsdag onder andere
spreken met President Gul, premier
Erdogan en minister van buitenlandse
zaken Babacan.
Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten
Milieu-inspectie
In een deze week goedgekeurde
resolutie stellen we vast dat de
handhaving
van
Europese
milieuwetgeving in heel wat lidstaten
tekort schiet. Het gaat dan onder meer
om de toepassing en naleving van de
Natura 2000 wetgeving, registratie en
toelating van chemische stoffen

(REACH) en controle op illegale
afvaltransporten. Bovendien blijkt dat
de inspecties zeer sterk verschillen per
lidstaat. Deze situatie leidt tot
voortdurende schade aan het milieu,
maar zeker ook tot verstoring van de
mededinging. Wij verzetten ons dan
ook tegen de intentie van de Europese
Commissie om het probleem louter
aan te pakken met een niet-bindende
aanbeveling en de invoeging van
specifieke bindende voorschriften in
reeds bestaande wetgeving. In plaats
daarvan dringen we er op aan om voor
eind 2009 een voorstel in te dienen
voor een richtlijn over milieuinspecties, om de definities en criteria
te
verduidelijken
en
het
toepassingsgebied uit te breiden. We
vragen om wederom de mogelijkheid
te onderzoeken om een Europese
milieu-inspectie op te richten. Een
Europese milieu-inspectie kan kort op
de bal spelen en lidstaten rechtstreeks
verantwoordelijk stellen voor het niet
toepassen van milieurichtlijnen. Nu
moeten daarvoor nog complexe
procedures worden doorlopen die veel
tijd in beslag nemen
"Health Check" landbouwbeleid
Afgelopen week bespraken we de
zogeheten "health check" van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Deze health check is bedoeld om te
controleren of het beleid goed genoeg
werkt in een grotere Europese Unie en
een
veranderende
internationale
context. Met zo'n check proberen we
dus het beleid te stroomlijnen en te
moderniseren. In dit kader komen er
een aantal belangrijke zaken aan de
orde. Allereerst ben ik van mening dat

een voortzetting van directe betalingen
aan boeren van vitaal belang is om het
voedselaanbod
in
Europa
te
garanderen. Dergelijke betalingen zijn
nodig zijn om boeren te compenseren
voor de hoge sociale en milieunormen
waar hun bedrijven aan moeten
voldoen en voor hun bijdrage aan het
dierenwelzijn en de voedselveiligheid.
Ik ben het dus niet eens met de
Europese Commissie, die zwaar wil
snijden in deze subsidies. We hebben
de Commissie daarom gevraagd om
een minder grote afname van directe
inkomenssteun aan boeren. Het is dan
ook goed om te zien dat in de
uiteindelijke overeenkomst tussen de
lidstaten het oorspronkelijke voorstel
van de Commissie inderdaad is
afgezwakt.
Verder
hebben
de
Europese ministers van landbouw nog
afgesproken dat de melkquota in de
komende vijf jaar verruimd worden,
met het oog op een zachte landing van
de volledige afschaffing in 2013. Ook
dit compromis is in overeenstemming
met het advies dat wij eerder op de
dag al uitgebracht hadden.
10 Jaar EMU
Deze week bespraken we de
uitdagingen voor de monetaire unie.
Op 1 januari is het exact 10 jaar
geleden dat de eenheidsmunt van de
Europese Unie in 11 lidstaten in
werking trad. In die 10 jaar is de euro
niet alleen een nieuw symbool van
Europa geworden maar ook één van de
belangrijkste internationale valuta
naast de dollar met maar liefst ¼ van
de wereldwijde deviezenreserves. Ten
gevolge van
de
internationale
kredietcrisis is de aantrekkingskracht
van de euro nog toegenomen. Zelfs
eurokritische
landen
zoals
Denemarken
en
Zweden
zien
inmiddels in dat de Europese munt en
de stabiliteitscriteria ervoor zorgen dat
de
deelnemende
landen
beter
bewapend zijn om deze crisis te lijf te
gaan. Alle partijen en economen die
dit project destijds onhaalbaar achtten

hebben nu toch echt ongelijk
gekregen. Dit neemt niet weg dat nog
een aantal uitdagingen zijn voor de
Eurozone. Allereerst moeten de
Eurolanden
het
groei
en
stabiliteitspact
respecteren
en
structurele hervormingen gezamenlijk
aanpakken. Ten tweede is er een
duidelijke coördinatie nodig tussen de
Eurolanden. Van Franse kant wordt
ingezet op een meer politiek maken
van de leiding van de ECB. Andere
lidstaten waaronder Nederland en
Duitsland staan traditioneel erg
huiverig tegenover een te grote
politieke inmenging in monetaire
zaken. Wat mij betreft meer
economische coördinatie maar een
duidelijk
primaat
bij
een
onafhankelijke Europese Centrale
Bank.
Europese immigratie
Deze week hebben we gestemd over
het migratiedossier. Het ging hierbij
om de invoering van de Blue card
voor hoogopgeleide immigranten en
een gecombineerde vergunning voor
"normale"
immigranten.
Demografische veranderingen in de
nabije
toekomst
maken
het
noodzakelijk dat er gekwalificeerde
werknemers naar Europa komen. De
migratie om economische redenen is
een uitdaging voor de EU in een
toenemend globaliserende wereld met
een
scherper
wordende
concurrentiestrijd.
Hoogopgeleide
arbeidskrachten vinden de EU niet
aantrekkelijk. Wanneer er een
gecombineerde vergunning wordt
verleend aan "normale" migranten dan
ondervinden deze mensen minder
administratieve lasten, kans op
discriminatie
en
oneerlijke
concurrentie wordt zo bovendien
drastisch beperkt.
Asielbeleid
De hierboven besproken blue card was
een onderdeel van het vorige maand
door
de
staatshoofden
en
regeringsleiders van de Europese
lidstaten overeengekomen "Europees
pact voor immigratie en asiel". Naast
de blue card werd er bijvoorbeeld ook
afgesproken dat als een lidstaat een
generaal pardon wil invoeren, dit eerst
met de EU besproken moet worden.
Dit belangrijke pact heeft niet de
aandacht en erkenning gekregen die

het verdient. De consensus tussen de
lidstaten zal de houding van Europa en
Europeanen beïnvloeden op een zeer
gevoelig beleidsterrein. Ik vraag me af
of het gebrek aan reacties misschien te
maken heeft met het feit dat de
uiteindelijke tekst een wijs en
uitgebalanceerd besluit is. Mocht een
van de twee extreme posities, een
radicale opening van de grenzen of
een rigoureus restrictief beleid, de
overhand hebben gekregen, dan zou
dat waarschijnlijk wel tot vette koppen
en spectaculaire verklaringen geleid
hebben. Gelukkig is de kwaliteit van
een besluit nog altijd belangrijker dan
de aandacht die het krijgt.
Gelijk loon mannen en vrouwen
We hebben een rapport aangenomen
over dit onderwerp dat al sinds 1957,
toen de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen in de Verdragen
werd verankerd, op de agenda staat.
We hebben 30 jaar Europese regels en
wetten gehad. We hebben een
routekaart 2006-2010 van de Europese
Commissie en we hebben als een van
de kernpunten, ook in de strategie van
Lissabon, de verkleining van de
loonkloof tussen mannen en vrouwen.
Helaas wordt de loonkloof niet
kleiner. Onlangs meldde The Times
dat het verschil in beloning tussen
mannen en vrouwen in het Verenigd
Koninkrijk zelfs is gestegen. In de
particuliere sector naar 21,7% en in de
overheidssector naar 13,8%. Ook in
andere lidstaten is er geen verbetering.
Uit een rapport van het World
Economic Forum blijkt dat Nederland
slechts op de 88ste plaats staat op de
ranglijst van gelijk loon voor gelijk
werk. Tijd voor actie dus! Voor mij
zijn er twee prioriteiten. In de eerste
plaats toepassing van en veel striktere
controle op de gelijke behandeling gelijk loon voor mannen en vrouwen
waarop
al
onze
socialezekerheidssystemen gebaseerd zijn.
Ten tweede - en ik vind echt dat dit
meer onder de aandacht gebracht moet
worden - is er de pensioenkloof tussen
mannen en vrouwen. We krijgen
verzilvering en vergrijzing van de
samenleving en als vrouwen dan ook
nog geen pensioen hebben, dan is dat
heel erg naar. Dit zijn de actiepunten
voor de toekomst in een dossier dat te
lang speelt en te weinig vorderingen
maakt.

Buitenland
Net als vorige maand kwam het drama
in Oost-Congo ter sprake. Het
Congolese leger, de rebellerende
Generaal Nkunda, regeringssoldaten
en milities van allerlei aard afkomstig
uit Oeganda en Rwanda bestrijden
elkaar in dat gebied. Rond de stad
Goma zitten 200.000 vluchtelingen in
kampen en naar schatting een miljoen
mensen heeft de dorpen verlaten en
zwerft rond in de hoop het vege lijf te
redden - en tropische ziekten nemen
inmiddels epidemische vormen aan.
De VN heeft 17.000 soldaten in
Congo waarvan 6000 in deze regio
met de opdracht desnoods met geweld
burgers te beschermen. Maar zij zijn
met te weinig en de VN commandant
staat soms machteloos: naar verluidt
komen sommige contingenten pas in
actie als de nationale hoofdstad het
OK geeft. Inmiddels heeft de
Veiligheidsraad
3000
extra
vredestroepen gestuurd. Alleen een
politiek akkoord met de belangrijkste
partijen in het conflict kan echt rust en
stabiliteit brengen. Hierbij kan de EU
bemiddelen.
In Dublin hebben 107 Staten dit
voorjaar een Overeenkomst gesloten
om cluster munitie uit te bannen productie, handel, gebruik enz. Ook
het EP had daartoe meermaals
opgeroepen. Nu vragen wij alle Staten
die Overeenkomst te onderschrijven
en EU Lidstaten die dit soort munitie
gebruikt hebben wordt gevraagd te
helpen met het opruimen en
vernietigen ervan en gevraagd wordt
ook om steun voor de getroffen
bevolkingsgroepen. In augustus kwam
nog een Nederlandse cameraman om
het leven in Georgië door een
Russische clusterbom. Daarom is het
van groot belang dat de EU zelf het
goede voorbeeld geeft.
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