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Beste mensen,
Limburg is de meest Europese
provincie van Nederland, al was
het maar omdat we meer grenzen
met onze buurlanden hebben dan
met de rest van Nederland. Dat
wordt ook gestaafd door de
economische cijfers. De bezoekers
aan het Outlet in Roermond of heel
concrete projecten zoals de
samenwerking tussen de UMC
Maastricht en Klinikum Aken en
tussen de universiteiten in Hasselt
en Maastricht ,en vergeet niet de
tuinbouw:
het
aangrenzend
buitenland zorgt voor onze
Limburgse welvaart. De Provincie
draagt sturend en faciliterend bij
aan onze welvaart.
Mag ik u daarom vragen om op 2
maart te gaan stemmen en daarbij
te bedenken dat onze Statenleden
en gedeputeerden de afgelopen
jaren vol gegaan zijn voor de
Europese dimensie. Komende
week ben ik elke dag op pad in
Limburg om te canvassen met
onze lijsttrekker en de vele goede
mensen die kandidaat zijn. Graag
tot ziens!
Hartelijke groet

Minister van Financiën Jan Kees
de Jager, VNO NCW voorzitter
Bernard
Wientjes,
CDU
Bondsdagfractiesecretaris
Peter
Altmaier gaan in discussie met
elkaar en met het publiek over het
hoe, hoeveel en waarom van onze
bijdrage aan de EU. Het afgelopen
jaar werd het Europese debat
beheerst door geld. De financiële
crisis, de economische crisis,
bonussen, de Europese begroting,
de Euro, het toezicht, en de
redding van de banken? Ook
ontstond een discussie over hoe de
Europese Unie nu eigenlijk
gefinancierd wordt. Wat moet de
Nederlandse opstelling in Brussel
zijn: een verwende consument die
voor alles korting wil of een
medestichter van de EU die zijn
nek durft uit te steken? Aanmelden
kan bij Marianne IJzerman:
m.ijzerman@tweedekamer.nl
Utrecht Provinciehuis, 1 April
13.30h - 17.30h

Ria Oomen-Ruijten
112 - daar red je levens mee!
CDA Europaconferentie
Op vrijdag 1 april organiseert de
CDA delegatie in het Europees
Parlement voor de tweede keer een
Europa
congres
in
het
Provinciehuis van Utrecht. Dit jaar
draagt het congres de titel “De
Centen van Europa".

Afgelopen vrijdag 11 februari was
het "Europese 112-dag". Uit
onderzoek van de Europese
Commissie blijkt dat slechts 25%
van de Europese bevolking zich
bewust is van het feit dat, sinds
februari 2009, 112 een panEuropees noodnummer is dat
vanuit alle lidstaten van de EU
gratis gebeld kan worden.

Dus als u zich in een ander EU
land bevindt, en u heeft dringende
hulp nodig van politie, ambulance
of brandweer dan kunt u ook daar
gewoon 112 bellen. In het
Parlement zijn we op dit moment
nog aan het bekijken op welke
manier we de 112 dienst kunnen
verbeteren. Vooral het probleem
van oproepen in vreemde talen, de
financiering en de toegang voor
gehandicapten
zijn
daarin
belangrijke thema´s.
Pensioenen
Afgelopen week werd mijn rapport
over pensioenen gestemd in het
Parlement. Een spannend moment,
want het was een groot rapport
waar ik veel tijd in heb gestoken.
Lidstaten worden de komende
jaren geconfronteerd met enorme
uitdagingen om ervoor te zorgen
dat pensioenen voldoen aan de
terechte verwachtingen die burgers
hebben. Pensioenen zijn en blijven
een verantwoordelijkheid van de
lidstaten,
maar
Europese
coördinatie is noodzakelijk. Alle
lidstaten krijgen de komende jaren
te
maken
met
vergrijzing,
waardoor de uitgaven voor
pensioenen zullen stijgen. Dit heeft
consequenties voor het Groei- en
Stabiliteitspact en dus voor de
stabiliteit van de Euro. De EU wil
en kan geen verantwoordelijkheid
dragen voor de pensioenproblemen
in Frankrijk of Griekenland, deze
landen moeten zelf met initiatieven
komen die de eigen pensioenen
"safe, sustainable en adequate"
maken. In mijn rapport ga ik in op
de
3
pijlers
van
de
pensioensystemen.
De
omslagstelsels van de eerste pijler

zijn de uitdrukking van de
solidariteit tussen de generaties.
De lasten voor de jongere
generatie en de druk op collectieve
budgetten zal als we enkel toezien,
onhoudbaar zijn. Veel lidstaten
hebben de pensioenleeftijd al
verhoogd. Het is verstandig om de
link tussen pensioenleeftijd en
stijgende levensverwachting te
bekijken maar voor mij gaat het te
ver om te spreken over een
Europese
pensioenleeftijd.
Daarvoor zijn de verschillen in
levensverwachting
tussen
de
lidstaten te groot.
Lidstaten waar gespaard is (tweede
pijler) door werknemers en
werkgevers samen of apart hebben
de tegoeden in pensioenfondsen of
op de balans van ondernemingen
gestald. De financiële crisis, de
slechte resultaten op obligatie en
aandelenmarkten en de lage rente
zetten deze pensioenen onder druk.
Voor wat betreft de derde pijler, de
privé spaarvoorzieningen van de
burger stel ik in mijn rapport voor
om een trackingsysteem in te
stellen, zodat iedereen weet wat hij
of zij kan verwachten en ook in
staat is eigen keuzes te maken. Ten
slotte, vind ik dat een open
Europese arbeidsmarkt alleen kan
functioneren wanneer werknemers
die mobiel zijn ook hun pensioen
kunnen meenemen. Ik daag de
Commissie uit om na een nieuwe
analyse van de problemen te
komen met het voorstel om deze
zaak te regelen.
Geneesmiddelen
In het digitale tijdperk waarin wij
leven neemt het internet een
belangrijke plek in. Alles kan
tegenwoordig via de digitale
snelweg. Zo zijn er ook steeds
meer Europeanen die medicijnen
bestellen via het internet. Echter,
veel van deze medicijnen zijn
nagemaakt en vormen een
gezondheidsrisico. Het gebruik van
vervalste geneesmiddelen kan

behandelingen doen mislukken en
levensbedreigend zijn. Patiënten
moeten er absoluut zeker van
kunnen zijn dat de geneesmiddelen
die zij nemen werkelijk de
medicijnen zijn die zij denken te
hebben gekocht Onze eerste
prioriteit is daarom het publiek via
voorlichtingsprogramma´s bewust
te maken van de gevaren die
verbonden zijn aan het kopen van
geneesmiddelen
via
internet.
Bovendien
moeten
patiënten
kunnen herkennen welke sites in
overeenstemming zijn met de
toepasselijke wetgeving. Naast het
reguleren van de handel op internet
moeten we er echter ook voor
zorgen dat nagemaakte medicijnen
niet hun weg vinden naar de legale
distributiekanalen. Op dit moment
is ongeveer 1% van de legaal
verkochte geneesmiddelen
in
Europa nagemaakt. In andere delen
van de wereld loopt dit percentage
op tot maar liefst 30%. De regels
die we afgelopen week hebben
aangenomen moeten hier een einde
aan maken.
Busreizen
Internationale buspassagiers met
meer dan twee uur vertraging
moeten een alternatief krijgen
aangeboden of hebben recht op
compensatie. Dat hebben we
dinsdag besloten in nieuwe
wetgeving over passagiersrechten.
De regeling zal bescherming
bieden aan reizigers die 250
kilometer of meer met een bus of
touringcar reizen in Europa. Mocht
de reisorganisatie niet voor een
passend alternatief zorgen, dan
heeft de reiziger recht op
compensatie.
Wanneer
de
internationale reis meer dan 90
minuten vertraagd is of afgezegd
wordt, dan hebben passagiers recht
op een maaltijd en maximaal 2
hotelovernachtingen. Tot slot moet
aan
mensen
met
beperkte
mobiliteit extra hulp worden
geboden. Reizen met bijvoorbeeld
Eurolines,
rondreizen
of

georganiseerde skireizen zullen
onder deze wetgeving gaan vallen.
Deze regels, die halverwege 2013
in werking zullen treden, gelden
alleen voor grensoverschrijdend
busvervoer. Overigens krijgen
kleinere busmaatschappijen een
langere overgangstijd om zich aan
te passen.
Midden Oosten
Ook in het Europees Parlement
was er deze week volop aandacht
voor de ontwikkelingen in dit
gebied, Noord-Afrika en Iran. Veel
mensen maken de vergelijking met
1989. Een moedige bevolking die,
na
jarenlang
onderdrukking,
opstaat tegen een dictatuur en zo
een domino-effect veroorzaakt in
de hele regio. Natuurlijk gaan
historische analogieën altijd mank
maar het is duidelijk dat de
ontwikkelingen aan de grenzen van
de EU, net als toen, ook grote
gevolgen voor ons zullen hebben.
Onze boodschap is in ieder geval
dat we in de komende fase, die
voor de ontwikkeling van een
democratie zo cruciaal is, volop
betrokken moeten zijn. Als onze
reactie nu niet doortastend is dan
krijgen we zeker met de gevolgen
te maken. De EU en de lidstaten
moeten helpen en een echte partner
zijn om te bewijzen dat alleen de
democratie met volledige vrijheid
van
meningsuiting
en
een
efficiënte rechtstaat op de lange
duur
echte
stabiliteit
en
economische ontwikkeling brengt.
Onze Hoge vertegenwoordiger
voor het buitenlands beleid,
Mevrouw Ashton, was niet in
Straatsburg voor het debat maar in
Noord-Afrika en het Midden
Oosten, waar ze nu ook hoort te
zijn.
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