Europa Nieuwsbrief
Ria Oomen-Ruijten
Nr. 94, januari 2010, Ria Oomen-Ruijten is lid van het Europees Parlement voor het CDA
Beste mensen,
Van ganser harte wens ik iedereen
die dit leest een gelukkig, een
gezond vooral en succesvol nieuw
jaar.
Op de donderdag van de plenaire
week schrijf ik deze nieuwsbrief.
De plenaire agenda was echter niet
zeer gevuld. Eigenlijk al vanaf het
verkiezingsreces vorig jaar
wachten we op nieuwe
beleidsinitiatieven, die blijven
achter omdat we wachten op de
nieuwe Europese commissie. De
kandidaten daarvoor hadden we
deze en vorige week ondervraagd.
Met weemoed denk ik eigenlijk
terug aan de commissie Delors of
Santer met echte zwaargewichten.
Dat mis ik nu, we hebben in de
fractie gezegd dat het over vijf jaar
anders moet. Als politieke fractie
vinden we dat de regeringsleiders
dan voorafgaand aan het
voorstellen van hun kandidaten
eerst maar eens de naam moeten
voorbrengen voor de politieke
families, dat voorkomt
teleurstellingen.
Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten
Hearing Nieuwe Commissarissen
Vorige week en deze week hebben
wij de beoogde nieuwe
Commissarissen ondervraagd in
verschillende hearings. Het ging
om uitleg over het beoogde beleid,
de integriteit en kennis van zaken
van de Commissarissen in spe. Ik

nam zelf deel aan de ondervraging
van de hoger vertegenwoordiger
buitenlandse zaken, mevrouw
Ashton, de Tsjech Füle over
uitbreiding en nabuurschap en de
Hongaar Andor voor sociale zaken
en werkgelegenheid. Voor aanvang
van de hearing was bepaald welke
parlementariërs gedurende de
telkens drie uur durende sessie één
vraag mochten stellen.
Mevrouw Ashton heb ik gevraagd
naar haar mening over Irak. Ze
was minister van buitenlandse
zaken van Engeland ten tijden van
de inval. Omdat ze vice voorzitter
is van de Europese Commissie
maar ook de Raad
vertegenwoordigt was ik ook
benieuwd naar haar loyaliteit
wanneer Raad en Commissie het
oneens zijn. Niet alleen op mijn
vragen maar ook op andere thema's
was de baronesse niet overtuigend.
Haar kennis van zaken was niet
goed, haar zienswijze over de rol
van het EP was te afwachtend en
wat haar eigen rol betreft is het
voor haar te hopen dat commissie
en lidstaten het altijd eens zijn
want daar gaat ze vanuit.
Overigens ook eerste optreden of
beter niet-optreden in Haïti waar
de hele wereld was terwijl
mevrouw Ashton ons meldde dat
ze mevrouw Clinton in het
weekend vanuit haar woonplaats
Londen aan de telefoon had.
Waarom hadden we ook al weer

deze Europese Hoge
Vertegenwoordiger? Om onze
zichtbaarheid te versterken toch.
De heer Füle heb ik gevraagd waar
volgens hem de grenzen van
Europa liggen. Hij poneerde de
stelling dat elk land dat aan de
zogenaamde Kopenhagecriteria
voldoet ook lid van de EU kan
worden. Zijn antwoord dat er
culturele, politieke en geografische
grenzen zijn te onderscheiden is
juist maar te vaag. De uitbreiding
van Europa ligt terecht gevoelig bij
veel mensen. Daarom moeten we
duidelijk aangeven wat onze
ambities zijn en waar we grenzen
trekken. Als we kijken naar de
laatste uitbreidingen hebben we
gezien dat we ook veel strikter de
toelatingseisen moeten toetsen. Het
enige land dat momenteel dicht bij
lidmaatschap staat is Kroatië. Maar
landen als IJsland kloppen nu ook
aan. Füle is wat mij betreft toch
geslaagd voor zijn examen. Ik zal
in de toekomst als rapporteur
Turkije veel met hem
samenwerken.
Bij de heer Andor was ik in de
gelegenheid om als laatste een
vraag te stellen. Na zijn verhaal
gehoord te hebben heb ik hem er
opgewezen dat hij teveel vanuit
"wij de commissie" en te weinig
vanuit "ik" sprak. Het is van
belang dat de commissarissen een
krachtig beleid durven voeren en
knopen doorhakken. Zeker waar
beleidsterreinen van
commissarissen elkaar overlappen
dient de commissaris van
werkgelegenheid een sterke koers
aan te geven. Andor kwam op mij
over als een man met kennis van
zaken, maar of hij een sterk beleid
kan voeren zal moeten blijken.

Er waren twee probleem gevallen.
Dit zijn onze eigen mevrouw
Kroes en de Bulgaarse oud collega
Rumiana Jeleva. Omdat mevrouw
Kroes vorige week tijdens de
hearing niet kon overtuigen is haar
gevraagd deze week terug te
komen voor nieuwe vragen. Kroes
leunt op een sterke reputatie en
heeft in de tweede ronde wel goede
antwoord gegeven op de vragen.
Mevrouw Jeleva heeft zich moeten
terugtrekken. Het was bar en boos
de manier waarop vooral vanuit
Bulgarije van de oppositie
aantijgingen zijn gedaan over haar
financiële integriteit. Alle experts
die een avis gegeven hebben zijn
het apart oneens met de
beweringen. Het is niet simpel je
drie uur lang te moeten verdedigen
tegen onwaarheden en dan ook nog
eens goed je beleid voor het
voetlicht te brengen. Je moet dan
wel heel sterk in de schoenen staan
en daarvoor is ze te aardig en niet
hard genoeg. Zij wordt
waarschijnlijk vervangen door
mevrouw Georgieva, vicepresident
bij de Wereldbank. Begin februari
zal het parlement stemmen over de
Commissie waarbij wij de
mogelijkheid hebben om de hele
Commissie af te wijzen of goed te
keuren maar niet meer de
individuele leden.
Start campagne
Gemeenteraadsverkiezingen
De gemeenteraadsverkiezingen
komen er weer aan. In november
hebben we in enkele gemeenten al
een voorproefje gehad, maar op 3
maart is het merendeel van de
gemeenten aan de beurt. De
campagnes zijn op veel plaatsen al
gestart of worden de komende
weken gestart. Een spannende en
drukke periode, die naar ik hoop
succesvol verloopt voor onze
lokale mensen. Een goede
campagne, maar zeker ook de
voorgaande raadsperiode zullen
bepalend zijn voor de uiteindelijke
uitslag. Gemeentelijk bestuur is het
bestuur wat het dichtst bij de

mensen staat. Contact met de
bewoners van een gemeente, weten
wat er speelt in de dorpen en
steden, het is zo ontzettend
belangrijk. Uiteraard hoop ik dat
veel mensen gaan stemmen. De
CDA -afdelingen wil ik veel
succes wensen met hun campagne.
Natuurlijk ben ik beschikbaar om
mijn steentje bij te dragen.
Haïti
Vorige week heeft zich een van de
grootste natuurrampen uit de
moderne tijd voorgedaan op Haïti.
De vreselijke beelden hebben we
allemaal gezien. Het al zo arme en
fragiele land is nu totaal de
afgrond in gesleurd. Evenals bij de
tsunami blijkt nu dat er wel
degelijk
zoiets
bestaat
als
internationale solidariteit. Vanuit
de hele wereld wordt er hulp
geboden. Ook in het Parlement
hebben wij het deze week over
gezamenlijke
Europese
hulp
gesproken. De Commissie trekt €
130 miljoen uit voor humanitaire
hulp. Voor de lange termijn steun
voor de wederopbouw is € 200
miljoen voorzien en met de
lidstaten moet worden bekeken of
dit
bedrag
kan
worden
opgetrokken. "Het gaat niet alleen
om het redden van mensenlevens,
maar om het redden van een land
als geheel", zei Karel de Gught, de
beoogde
Commissaris
voor
Ontwikkelingssamenwerking
en
Humanitaire Hulp. We hebben
benadrukt dat het van groot belang
is dat eerst de infrastructuur zo
snel mogelijk wordt hersteld.
Vervolgens kan de wederopbouw
beginnen. In de tussentijd moeten
we er samen voor zorgen dat de
humanitaire ramp die zich nu
voltrekt zo snel mogelijk wordt
bedwongen.
Spaans voorzitterschap
Op woensdag kwam de Spaanse
Minister-President Zapatero de
plannen van het Spaanse
voorzitterschap presenteren in het
Parlement. Spanje zal het

voorzitterschap van de Europese
Unie vervullen tot en met 30 juni,
waarna België het stokje over zal
nemen. Voor die 6 maanden heeft
Spanje een ambitieus programma
opgesteld, waarbij de prioriteit ligt
bij het herstel van de Europese
economie, de implementatie van
het Lissabon-verdrag, het
versterken van de rol van de EU in
de wereld en het bevorderen van
Europees burgerschap. Om tot het
herstel van de Europese economie
te komen legt Spanje de
prioriteiten bij duurzame
economische groei en het creëren
van banen. Daarnaast wil Spanje
komen tot een echte interne
energiemarkt, zodat de EU minder
afhankelijk wordt van het
buitenland, moet innovatie meer
gestimuleerd worden, moet de
strijd tegen klimaatverandering
versterkt worden en moet het
hoger onderwijs en onderzoek naar
een hoger niveau getild worden.
Stuk voor stuk goede
doelstellingen. De vraag is echter
of Premier Zapatero de juiste man
op de juiste plek is om al dit moois
ook daadwerkelijk te
verwezenlijken. Met een
werkloosheidspercentage van bijna
20% en een overheidstekort van
bijna 11% is Spanje namelijk juist
een van de slechts presterende
landen van de EU. Mede daarom
zal er vanuit het Europees
Parlement het komende half jaar
scherp gekeken worden naar de
initiatieven en voorstellen van het
Spaans voorzitterschap.
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