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Beste mensen,
Op 9 mei vieren we de 'Dag van
Europa'. Maar wat vieren we op
die dag eigenlijk? Op deze dag
werd in 1950, door de toenmalige
Franse minister van Buitenlandse
Zaken Robert Schuman, de eerste
aanzet gegeven voor de oprichting
van de EU. De pers werd
bijeengeroepen
op
die
desbetreffende dag voor 'een
mededeling van het hoogste
belang'. In deze verklaring gaf
Schuman aan dat Europese
samenwerking noodzakelijk was
om Europa tegen gevaren te
kunnen beschermen. De Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal
werd opgericht.
Dit initiatief, na de Tweede
Wereldoorlog, was groots. Moet u
voorstellen: landen die elkaar kort
daarvoor nog bevochten moesten
nu gaan samenwerken. Volgens
Schuman dé stap naar duurzame
vrede op het continent. Nu 61 jaar
later, staan we nog steeds stil bij
dit bijzondere initiatief op deze
dag. De tijden zijn nu weliswaar
anders, maar nog steeds staan we
voor grote uitdagingen waarin we
moeten samenwerken. Zo dwingt
de eurocrisis ons om gezamenlijk
een sterk pakket aan maatregelen
neer te zetten om ervoor te zorgen
dat lidstaten hun huishoudboekje
op orde hebben. Alleen als we
samenwerken, kunnen we sterker
uit de crisis komen.
Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten

Schengen
Afgelopen dinsdag debatteerde het
Europees Parlement over de
vluchtelingencrisis in het zuiden
van de EU. Duizenden Tunesiërs
hebben sinds het begin van de
politieke omwenteling daar
afgelopen januari de sprong naar
Europa gewaagd. De grote
toestroom van vluchtelingen komt
vooral neer op de schouders van
Italië, via het Italiaanse eiland
Lampedusa. De Italiaanse regering
besloot om ongeveer 25.000 van
hen een tijdelijk visum te verlenen,
wat betekent dat ze daarmee vrij
kunnen reizen in het
Schengengebied. Dat gebied is
genoemd naar het Luxemburgse
dorpje Schengen, waar Frankrijk,
Duitsland en de Beneluxlanden in
1985 besloten om de
paspoortcontroles aan hun
gemeenschappelijke grenzen af te
schaffen. Terecht wees collega
Wim van de Camp er in het debat
op dat de Italiaanse regering met
haar beslissing een zware wissel
trekt op de werking van het
Schengenverdrag. Het is geen
oplossing om alle vluchtelingen
zomaar een verblijfsvergunning te
geven: iedere aanvraag moet
individueel behandeld worden. Het
opnieuw invoeren van de
grenscontroles is evenmin het

antwoord: we moeten de Europese
instrumenten die we hebben goed
gebruiken, en zonodig versterken.
Via Frontex, het Europees
agentschap dat de samenwerking
tussen de lidstaten als het gaat om
grensbewaking coördineert, kan de
EU Italië bijstaan in de toestroom
van vluchtelingen. Daarnaast is het
altijd mogelijk voor de lidstaten
om zogenaamde "vliegende
controles" te houden. In Nederland
kan de marechaussee bijvoorbeeld
via prikacties auto’s controleren.
Witboek transport
De Europese Commissie
presenteerde eind maart een
ambitieus plan om de
transportsector in Europa te
verbeteren. Zo wil Europees
commissaris voor Vervoer Siim
Kallas de mobiliteit in het
passagiers- en wegvervoer
vergroten en het vervoer per spoor
stimuleren. Tegelijkertijd moet de
uitstoot van CO2 van de luchtvaart
in 2050 met 50 % verminderd zijn
en moet de Europese
transportsector in het algemeen 60
% minder uitstoten. Om dat te
bereiken, moet er flink
geïnvesteerd worden in
infrastructuur en moet er meer geld
naar investeringen voor duurzame
energie. Het is belangrijk dat
Europese Unie zich met de
transportsector bezig houdt: er
bestaan namelijk nog altijd grote
verschillen binnen Europa. Veel
wegen in Oost-Europese landen
verkeren in slechte staat en er zijn
lang niet altijd goed
functionerende
grensoverschrijdende verbindingen
in het openbaar vervoer. Toen het

Europees vliegverkeer nagenoeg
stil lag door de IJslandse aswolk,
werd bijvoorbeeld duidelijk hoe
slecht bereikbaar de Baltische
staten plotseling waren. Het is dus
in ons aller belang om te streven
naar een efficiënter, maar ook
groener Europees
transportsysteem.
Innovatie
Deze week hebben we gestemd
over de Innovatie Unie, een
initiatief van de Commissie wat
binnen de EU 2020-strategie valt.
Om het concurrentievermogen van
Europa te versterken moet het
Europese bedrijfsleven meer
mogelijkheden krijgen om te
innoveren. Daarom roepen we op
om regels te schrappen die
hinderlijk zijn voor innovatieve
ondernemers. Ook de financiering
van innovatieve projecten door
private investeerders moet
gemakkelijker kunnen. Binnen de
'Innovatie Unie' komt de
Commissie met initiatieven om
verschillende sectoren te
ondersteunen. De eerste sector is
'actief en gezond ouder worden'.
Dat lijkt me, in een vergrijzend
Europa, een uitstekende prioriteit!
Verantwoordelijkheid financiële
instellingen
Europa stelt niet alleen regels op
voor financiële markten op
macroniveau, maar vraagt ook dat
banken hun eigen regels op orde
hebben. Deze week hebben we een
rapport aangenomen over
dergelijke interne maatregelen die
wel degelijk een weerklank hebben
in de maatschappij. Bijvoorbeeld
als het gaat over het
beloningsbeleid,
verantwoordelijkheidsbesef en
zorgvuldigheidsplicht ("duty of
care") van bestuurders, het
voorkomen van
belangenconflicten,
verantwoording aan
toezichthouders, de

professionalisering van raden van
bestuur of de rol van
aandeelhouders.
Overigens vragen we als CDA
delegatie dat de jaarlijkse Europese
stresstest voor banken wordt
aangescherpt om het vertrouwen in
de stabiliteit van de bankensector
te herstellen. Mijn collega Corien
Wortmann-Kool heeft hier bij
Eurocommissaris Barnier op
aangedrongen. Het is cruciaal dat
we een volledig beeld krijgen van
de kwetsbaarheid van banken voor
waardedalingen. Een gedegen
stresstest is dus cruciaal om de
stabiliteit van banken te testen.
Onrust rond gezondheid van de
bankensector als geheel kan
daarmee weggenomen worden.
Sinds vorig jaar worden Europese
banken jaarlijks aan een stresstest
onderworpen om vast te stellen of
ze genoeg kapitaal hebben om
eventuele verliezen op te kunnen
vangen. De uitkomst van de
volgende stresstest zal in juni
gepubliceerd worden.
Buitenlands beleid
Woensdag hadden we een debat
met Commissaris/Hoge
vertegenwoordiger voor het
buitenlands beleid mevrouw
Ashton. De EU als blok heeft een
nieuwe status binnen de VN. Tot
nu toe was de EU enkel
waarnemer, maar vanaf nu heeft de
EU ook spreektijd, recht om
voorstellen te doen en moties en
amendementen in te dienen in de
Algemene Vergadering van de
VN. Het is goed dat de rol van
Europa bij de VN is versterkt maar
dit moet ook gebeuren in andere
multilaterale organisaties zoals
IMF, Wereldbank of OECD. Dit
doet recht aan de EU als een van
de belangrijkste economische
blokken ter wereld en de ambitie
van de EU om ook in de
buitenlandse politiek een speler
van betekenis te worden. De vraag
is nu hoe we de lidstaten op één
lijn krijgen voor dit ambitieus

buitenlands beleid zonder bij de
kleinste gemeenschappelijke deler
uit te komen? Zeker als we denken
aan de ontwikkelingen in NoordAfrika of het Midden Oosten.
Concreet betekent dit dat we
Bahrein scherper moeten
veroordelen in verband met de
veroordeling tot de doodstraf van
de mensen die protesteerden voor
meer vrijheden. Ook als we naar
de onderdrukking in Syrië kijken
dan zijn wat mij betreft de sancties
onder de maat om effect te hebben.
In het debat heb ik mevrouw
Ashton opgeroepen om niet te
aarzelen en duidelijk de Syrische
leiding aan te pakken. Ook moet
de EU verhinderen dat Syrië tot de
VN Mensenrechtenraad toetreedt.
Ze moet een effectief, coherent en
gemeenschappelijk beleid
doorzetten en het gezicht van dit
beleid zijn Dat is waar een
beroemde landgenoot van
mevrouw Ashton, Winston
Churchill, op doelde toen hij zei:
“Succes always demands a greater
effort." Ook de Europese ministers
van buitenlandse zaken moeten dit
doorzettingsvermogen nu met
mevrouw Ashton samen laten zien.
EU projecten in Limburg
Wilt u weten waar het Europese
geld in Limburg aan wordt
besteed? Kom dan op 13, 14 en 15
mei naar de Europa Kijkdagen Europaomdehoek.nl. Tientallen
leuke en boeiende projecten in heel
Nederland zijn gratis open voor het
publiek. Trotse projectuitvoerders
geven u graag een kijkje in de
keuken, bijvoorbeeld bij "De Wijk
van Morgen" in Heerlen, het
"Ondernemershuis" in SittardGeleen of het "Forensic Institute"
in Maastricht. Voor meer
informatie:
http://www.europaomdehoek.nl/kijkdagen
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