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Beste mensen,
Vooruitkijken, dat moet een politicus
doen. Een visie hebben over waar we
als maatschappij naar toe gaan. In de
Europese volkspartij hebben we met
de werkgroep waarvan ik covoorzitter
ben op het congres vorige week in
Bonn een document vastgesteld over
de sociale markteconomie. Het juiste
moment om terug te gaan naar de
waarden die ons hebben groot
gemaakt en welvaart gebracht, mensen
en middelen maken de markt. Een
samenleving met een sterke overheid
die het algemeen belang dient en
bewaakt en burgers als stakeholder in
staat stelt en stimuleert om mede
verantwoordelijkheid te dragen. Deze
discussie is met name op dit moment
belangrijk omdat het functioneren van
onze economie en het herstel van de
werkgelegenheid de allerhoogste
prioriteit heeft.
De voorzichtige economische
opleving staat onder druk door de
enorme staatsschulden die zijn
ontstaan. Maar er zijn ook Europese
lessen te trekken, meer coördinatie en
meer controle is nodig voor de Eurostabiliteit. De financiële crisis en de
gevolgen daarvan heeft ons allen op
achterstand gezet, dus ook wij
ontkomen niet aan fors overheids
ingrijpen om de staatshuishouding
weer op orde te krijgen. Ik heb het
gevoel dat mensen begrijpen dat er
iets moet gebeuren, gemotiveerd zijn
om mee te doen wanneer iedereen in
de last deelt. Dat geldt voor eigen
land, maar ook voor Europa.
Het toezicht op banken en financiële
instellingen moet verbeterd worden.
Een cultuurverandering is ook nodig
bij de bestuurdersbonus. Het is toch te
gek om vorige week weer 4 miljard
euro in ABN/AMRO te stoppen en
burgers collectief de rekening te
presenteren zonder heldere
consequenties neer te leggen bij
bestuurders van de instelling of bij de
overheid die met de Fortis deal vorig
jaar misschien te vroeg gejuicht heeft.

Ook niet uit te leggen is dat de
salarissen van EU ambtenaren, onze
medewerkers en onszelf omdat we
gekoppeld zijn, met meer dan 3%
moet gaan stijgen. Volgens de
systematiek en de afspraken met de
ambtenaren is er een afdwingbaar
recht op deze verhoging, maar met een
laten uitkeren behoor je toch echt niet
meer tot deze wereld. De mensen die
erover gaan heb ik deze week
dringend aangeraden om de
salarisverhoging meteen om te zetten
in een solidariteitsbelasting. Ben
benieuwd wat ervan komt. Na het
verdrag van Maastricht mocht het
Europees Parlement meebeslissen in
15 beleidsdomeinen, met het
Lissabonverdrag is er praktisch
volledig medebeslissingsrecht Dat
vergt ook een sterke Commissie.
Tijdens de hoorzittingen met de
kandidaat-commissarissen in januari
zal ik hier ook zeker op terugkomen.
Ik wens u en allen die u lief zijn een
zalig Kerstfeest toe en een vredig,
gelukkig en gezond 2010.
Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten
Europese Raad
Tijdens de laatste top onder Zweeds
voorzitterschap hebben de
regeringsleiders vergaderd over de
moeilijke werkgelegenheidssituatie en
het beginnende economisch herstel.
De Europese raad is van mening dat

publieke steunmaatregelen moeten
worden voortgezet maar dat een
duidelijke en gecoördineerde afbouw
op termijn nodig is. Om oneerlijke
concurrentie tussen lidstaten te
voorkomen. Over het toezicht op de
financiële markten en de voorstellen
die de Commissie hiervoor heeft
gedaan zal de Raad de komende
maanden met het Europees Parlement
onderhandelen. Het vertrouwen van de
burger in de financiële instellingen is
geschonden en de regeringsleiders
hebben dan ook een oproep gedaan
om dit te herstellen. De Raad vraagt
aan de Commissie ook een nieuwe
sociaaleconomische strategie met
duidelijk meetbare doelen op het
gebied van ondernemersklimaat,
onderzoek en innovatie en inclusieve
arbeidsmarkten op basis van houdbare
overheidsfinanciën.
Microkrediet
Dinsdag hebben we gestemd over
microfinanciering. Het betreft een
nieuwe regeling voor mensen die hun
baan hebben verloren. Het wordt nu
makkelijker om een Europees krediet
te ontvangen om een eigen bedrijf op
te starten. We willen een bedrag van
100 miljoen euro inzetten voor een
periode van 4 jaar. De
microfinanciering wordt in de vorm
van een krediet verstrekt en zal dus
uiteindelijk terugbetaald worden.
In de aanpak van de financiële crisis
zoekt Europa naar mogelijkheden om
banen te behouden. Het idee van
microfinanciering maakt het financieel
mogelijk voor mensen om een
bedrijfje op te starten.
Microfinanciering heeft zich in het
verleden als een succesvolle formule
bewezen op het niveau van de kleine
ondernemer. Het is daarmee een
uitstekend middel om de Europese
economie een injectie te geven. De
regels treden begin 2010 in werking.
We hebben besloten dat de eerste 25
miljoen euro voor 2010 uit de EU
begroting 2010 ter beschikking zal
worden gesteld.

Jaar van armoede en uitsluiting
Afgelopen week werd bekend dat in
vergelijking met het jaar daarvoor, in
Nederland meer mensen gebruik
hebben gemaakt van de
voedselbanken. Sinds enkele jaren
durven we ook in Nederland te
benoemen dat er wel degelijk sprake is
van armoede en dat een deel l van de
bevolking tegen de armoede grens
leeft. Dit verschijnsel heeft
uiteenlopende oorzaken, maar juist
voor de mensen die hun hoofd net
boven water kunnen houden is de
financiële crisis hard aangekomen.
Europa heeft 2010 uitgeroepen tot
"Europees jaar van de bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting".
Hierdoor zal er komend jaar meer
aandacht zijn voor armoede en zullen
er programma´s worden gestart ter
bestrijding van armoede.
Er zijn vier doelstelling opgesteld die
het thema vorm moeten geven, deze
zijn:
1. De erkenning van het fundamenteel
recht van mensen op een waardig
leven en een volwaardige rol in de
samenleving.
2. Een grotere gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor beleid en
acties op het gebied van de sociale
integratie, met het accent op de
gezamenlijke en individuele
verantwoordelijkheid bij het bestrijden
van armoede en sociale uitsluiting
waarbij activiteiten van vrijwilligers
worden aangemoedigd en
ondersteund.
3. Het bevorderen van een op grotere
cohesie gerichte samenleving door een
publieke voorlichting over armoede en
een eerlijke verdeling waarbij
voorkomen moet worden dat mensen
in de marge terechtkomen.
4. Herbevestiging van de politieke
inzet van de Europese Unie en de
lidstaten om een beslissende impact op
de uitbanning van armoede en sociale
uitsluiting te hebben en stimulering
van deze inzet en dit optreden op alle
bestuursniveaus.
Ook in de sociale commissie in het
Parlement zullen wij aandacht geven
aan het onderwerp en programma´s
initiëren.

Sacharovprijs
Woensdag hebben we de
Sacharovprijs voor de vrijheid van
denken uitgereikt aan de Russische
organisatie MEMORIAL. De prijs
wordt sinds 1988 jaarlijks toegekend
aan individuen of organisaties die een
belangrijke bijdrage hebben geleverd
aan de strijd voor mensenrechten of
voor democratie. Als voorzitter van de
Ruslanddelegatie had ik vorig jaar de
gelegenheid om uitgebreid met hun in
gesprek te gaan over de
mensenrechten in Rusland. Het unieke
aan deze organisatie is dat ze over heel
Rusland, ook op de Kaukasus, werkt,
vaak met gevaar voor eigen leven.
Bovendien besteden ze veel aandacht
aan het verleden, specifiek de
slachtoffers van de Stalinterreur. Dit
was overigens de reden om in 1988 de
organisatie op te richten. In zijn
toespraak herinnerde de voorzitter
iedereen aan de plicht van het
Europees Parlement om de waarden,
die ons allen zo dierbaar zijn, te
beschermen. Verder onderstreepte hij
dat we hoopvol verwachten dat
Rusland een betrouwbare partner op
het gebied van de mensenrechten zal
zijn. Voor meer info:
www.memo.ru/eng/index.htm
Grensoverschrijdende zorg
De Europese ministers van
volksgezondheid hebben geen
overeenstemming kunnen bereiken
over een ontwerprichtlijn die de
rechten van patiënten bij
grensoverschrijdende zorg vastlegt.
Dit is een gemiste kans. Na maanden
van onderhandeling over verschillende
compromisvoorstellen van het Zweeds
voorzitterschap bleek dat de lidstaten
het niet eens worden over deze
ontwerprichtlijn. De consequentie
hiervan is dat Europese burgers, en
dan vooral in de grensgebieden, met
lege handen blijven staan.
Het is bijzonder spijtig dat
uitgerekend op de dag dat het Verdrag
van Lissabon in werking trad, het
verdrag dat lidstaten juist aanmoedigt
om in grensgebieden samen te werken
op het gebied van
gezondheidsdiensten, de Europese
Ministers geen compromis konden
vinden. De Europese Commissie kan
nu gaan werken aan een nieuw

voorstel. De kans bestaat echter dat,
zoals commissaris Vassiliou aangaf,
de commissie geen nieuw voorstel
meer zal presenteren, maar het
Europese Hof van Justitie via
uitspraken zal laten beslissen over de
rechten van patiënten bij
grensoverschrijdende zorg. Al jaren
wordt het vrij verkeer in de zorg
bepaald door uitspraken van het Hof.
De Ministers hadden de uitgelezen
kans om ervoor te zorgen dat het
initiatief weer terugkomt waar het
hoort: bij de wetgevers. Helaas heeft
de Raad die mogelijkheid onbenut
gelaten. Met het niet aannemen van
het voorstel is de wettelijke basis voor
grensoverschrijdende samenwerking
op het gebied van zorg in de vorm van
proefgebieden helaas weg. Ook het
Europees register voor artsen die in
een andere lidstaat een praktijk willen
beoefenen is nu weg. Met de
wetgeving grensoverschrijdende zorg
hadden we betere kwaliteit en een
betere toegankelijkheid met efficiënte
besteding van geld kunnen bereiken.
Bezoek prijswinnaars
Sinds het begin van deze nieuwe
termijn mocht ik al 14 groepen
ontvangen en de agenda tot juli 2010
zit praktisch vol. Een bijzondere groep
die ik afgelopen Straatsburg-week heb
mogen ontvangen waren de
prijswinnaars van de campagne. In de
campagne konden mensen raden
hoeveel stemmen ik zou halen bij de
verkiezingen. De twintig personen die
het meest dichtbij zaten mochten met
partner twee dagen naar Straatsburg.
Daar hebben ze het Europees
Parlement bezocht en een rondleiding
gekregen door de stad. De reis hebben
we afgesloten met een heel gezellige
lunch. Het was leuk om te zien dat
deze groep, die bestond uit mensen uit
verschillende delen van Limburg en
van verschillende leeftijden, zich
ontpopte tot een gezellige groep. Dank
voor de interesse, de goede discussies
die we konden hebben en uiteraard
voor de gezelligheid!
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