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Beste mensen,
Afgelopen maand hebben we de
Tweede Wereldoorlog herdacht en
onze bevrijding gevierd. Het is nu
65 jaar geleden dat Europa de
verschrikkingen van de Tweede
Wereldoorlog overwon. Het is
belangrijk dat we stilstaan bij de
vele joden die zijn vermoord en de
grote aantallen verzetstrijders die
het gevecht tegen de vijand met de
hoogst mogelijke prijs moesten
betalen. Maar ook 65 jaar vrede op
het continent. De noodzaak van
vrede,
samenwerking
en
verzoening is het begin van
Europa, het fundament van de EU.
´Nooit meer oorlog´ als dragende
gedachte bij de grondleggers van
een verenigd Europa. Iets wat na
de oorlog een onbereikbaar
droombeeld leek, maar wat nu te
vaak voor lief genomen wordt. De
blik wordt steeds meer naar binnen
gericht dan naar buiten. De
financiële crisis maakt mensen
onzeker en angstig. Mensen keren
meer in zichzelf, terwijl deze tijd
juist vraagt om verbondenheid en
solidariteit. Laten we dat niet
vergeten.
Een andere tragedie waar ik graag
bij stil wil staan is de vliegramp in
Tripoli.
Velen
Nederlanders
kwamen om het leven, wat een
grote schok teweeg bracht door het
hele land. Mijn medeleven gaat uit
naar alle nabestaanden en naar de
enige overlevende van de ramp.
Onvoorstelbaar dat dit kan
gebeuren.
Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten

Een Griekse tragedie
De
huidige
economische
problemen laten ons zien dat we
geen monetaire unie zonder
politieke unie kunnen hebben, dat
was een weeffout. Zowel de media
als direct betrokkenen schieten
superlatieven te kort om de
economische storm waarin we nu
leven te verwoorden. "We leven in
dramatische tijden" zei de
voorzitter van de Europese
Centrale Bank de heer Trichet in
een interview met het Duitse
weekblad Der Spiegel. De Duitse
Bondskanselier mevrouw Merkel
zei afgelopen week over de crisis
rond de euro ''dit is de grootste test
voor Europa sinds decennia''. Met
de ontstane onrust in Griekenland
is het aan de EU om te reageren.
De crisis opent onze ogen. Fouten
en leugens uit het verleden zijn
zichtbaar
geworden
en
tekortkomingen van het huidige
systeem worden bloot gelegd. De
noodzaak van het Stabiliteitspact is
nu meer dan ooit bewezen. We
moeten ons wapenen voor crisis in
de toekomst door nieuwe regels en
goed toezicht op te stellen. Zo is
het van belang dat we de "rating
agencies", de instellingen die
financiële
producten
en
organisaties een rating geven
grondig worden herzien.

In de VS hebben deze "rating
agencies" lange tijd Tripel A status
gegeven
aan
complexe
en
gevaarlijke financiële creaties. De
Senaat van de VS heeft een groot
onderzoek naar deze instellingen
gedaan en zal op basis van dit
onderzoek acties ondernemen.
Maar we moeten niet vergeten dat
een groot deel van het ontstaan van
de crisis bij roekeloos gedrag van
de investeringsbanken en hedge
fondsen ligt. Toezicht op de
spelers op de financiële markt en
zorgen voor een goede gradering
van financiële producten is van
groot belang.
Steeds meer stemmen gaan op om
in Nederland de gulden te laten
terugkeren, dat deze crisis de
schuld is van de euro. Ik ben het
hier absoluut niet mee eens. De
euro redt ons juist van een grotere
crisis en heeft handel binnen de
eurozone makkelijker gemaakt en
zeker Nederland dus welvarender.
De Euro is nog jong en we hebben
rekening
te
houden
met
verschillende monetaire stelsels en
economische belangen. De gulden
is niet in 10 jaar tot een sterke
munt uitgegroeid, dat heeft eeuwen
geduurd. Weglopen bij tegenslagen
is geen oplossing, samen moeten
we deze crisis oplossen. Ik blijf
vasthouden aan solidariteit in de
hulpverlening, een gerechtvaardige
gezamenlijke aanpak van onze
problemen en het nemen van
verantwoordelijkheden
ten
opzichte
van
toekomstige
generaties. Het door de Raad
gepresenteerde pakket is het begin
van herstel en een goed begin voor
hervorming. We moeten tot een
systeem komen waarin we elkaar
kunnen
aanspreken
op
tekortkomingen en indien nodig

met
maatregelen
corrigeren.

kunnen

Kankerbestrijding: Een
Europees Partnerschap
Elk jaar wordt bij meer dan 3
miljoen mensen Europeanen de
ziekte kanker vastgesteld waaraan
1,7
miljoen
mensen
ook
daadwerkelijk overlijden. Deze
ziekte is daarmee de op één na
meest voorkomende doodsoorzaak
in Europa. Zoveel mensen met
verschillende achtergronden en
leeftijden en interesses worden met
hun families geconfronteerd met
het gevecht tegen kanker. Het
Europees parlement vecht mee.
We hebben net een Europees
Partnerschap
voor
kankerbestrijding
vastgesteld
waarmee we de aanpak van deze
ziekte beter te lijf willen gaan. We
stellen vast dat er grote verschillen
in behandeling en sterfte aan deze
ziekte is, tussen de landen
onderling, maar ook in de
verdeling tussen mannen en
vrouwen. Om de ziekte kanker
beter te kunnen aanpakken is er
een gezamenlijk Europees plan
nodig. Met het nu aangenomen
Europees Partnerschap gaan we
zorgen
voor
een
betere
uitwisseling
van
gegevens,
waardoor we het voorkomen en het
behandelen en bestrijden van de
ziekte beter in de greep krijgen.
Het doel is dat in 2020 15%
minder mensen overlijden aan deze
ziekte. Om dat te bereiken is het nu
zaak dat de lidstaten zo snel
mogelijk geïntegreerde plannen
voor kankerbestrijding opstellen.
Vanuit het Europees Parlement
leggen we vooral de nadruk op drie
punten: Meer aandacht voor
preventie, aangezien een derde van
alle gevallen van kanker te
voorkomen is, meer onderzoek en
efficiënter gebruik van bestaande
kennis, en het wegnemen van de
ongelijkheden binnen Europa in de
behandeling van kanker.

Etikettering kleding
U kent het wel: de ene keer past u
in maat 40, in een andere winkel is
dit veel te klein. De kledingmaten
van bijvoorbeeld Duitse merken
verschillen nu sterk van Italiaanse
merken.
Geen
drama,
wel
onhandig.
Zeker
met
internetshoppen.
Afgelopen
dinsdag hebben we in het
Parlement een rapport aangenomen
dat eist dat de Europese
Commissie met een studie begint
naar de gevolgen en kosten van de
gelijkmaking van kledingmaten.
Daarbij willen we ook dat het
herkomstland verplicht op het
etiket van textiel komt. Nu is dat
niet
het
geval,
waardoor
kledingfabrikanten
kunnen
sjoemelen met het land. Tevens
willen we dat er op het etiket
symbolen komen te staan voor de
gebruikte stof. Dat voorkomt een
grote rits aan tekst op het etiket.
Stoffen hoeven niet meer in
verschillende talen vertaald te
worden. We willen het op deze
manier wat makkelijker en
overzichtelijker maken voor de
consument.
Gemeenschappelijke regels voor
veilige orgaandonaties
Er komen gemeenschappelijke
Europese
regels
om
orgaantransplantaties
gemakkelijker, sneller en veiliger
moeten maken. In de EU staan
bijna 60.000 patiënten op een
wachtlijst en elke dag sterven 12
onder hen voordat er een geschikt
orgaan gevonden is. Er is in de EU
brede steun voor een donorcodicil:
80% van de Europeanen staat hier
positief tegenover. Echter, slechts
12% van de Europeanen heeft
daadwerkelijk een codicil. Ook de
verschillen tussen de lidstaten zijn
enorm. Zo zijn er in Spanje 35
donaties per miljoen inwoners,
tegen minder dan 1 donatie per
miljoen inwoners in Roemenie.
Een van de grootste problemen is

dat wanneer er in een land een
orgaan beschikbaar komt, er soms
geen geschikte ontvanger te vinden
is.
Daarom
zijn
er
uitwisselingsorganisaties
opgericht, maar deze dekken
slechts een gedeelte van Europa.
De verwezenlijking van een
Europese
ruimte
voor
orgaandonaties
met
gemeenschappelijke
kwaliteitscontrole,
verbeterde
samenwerking tussen lidstaten en
een groter aantal donoren door
middel van gerichte campagnes en
administratieve procedures zou
hierin
verandering
kunnen
brengen.
Zwangere zelfstandigen
We hebben afgelopen week
gestemd
over
het
zwangerschapsverlof
van
zelfstandig werkende vrouwen. We
hebben ermee ingestemd dat deze
vrouwen een standaard sociale
bescherming
moeten
krijgen,
inclusief tenminste 14 weken
zwangerschapsverlofuitkering. De
lidstaat kan zelf kiezen of
zelfstandigen zich vrijwillig bij een
sociale zekerheidsstelsel kunnen
aansluiten of dat de lidstaat dit
verplicht. Ik vind het terecht dat
een vrouw die het lef heeft een
eigen onderneming op te zetten net
zoveel recht heeft op een
zwangerschapsuitkering
als
werknemers in dienst. Hun werk
levert een sterke bijdrage aan de
economie en we moeten dit
aanmoedigen. Ik ben blij dat we
hebben
kunnen
komen
tot
wetgeving die recht doet aan de
sociale rechten van de Europese
burgers.
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