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Nr. 111, juni 2011, Ria Oomen-Ruijten is lid van het Europees Parlement voor het CDA
gemaakt moeten worden en
prioriteiten / wensen moeten
worden geschrapt. Overigens biedt
schuiven binnen de begroting ook
mogelijkheden om ruimte te
vinden zonder het totale plafond te
verhogen.

Beste mensen,
Terwijl hier de zomer dichterbij
komt, laten de gevolgen van de
Jasmijnrevolutie en de Arabische
lente zich elders nog volop voelen.
Na Ben Ali in Tunesië en Mubarak
in Egypte was President Saleh van
Jemen de derde president die
moest aftreden na volksprotesten.
Tegelijkertijd gaan de strijd in
Libië en de demonstraties in Syrië
volop door met vele
burgerslachtoffers tot gevolg.
Voor de drang naar vrijheid en
democratie van de bevolking
moeten we niet alleen diepe
bewondering hebben, maar ook
concrete steun bieden.
Twee weken geleden heeft de
Europese Commissie nieuwe
initiatieven voorgesteld voor de
relatie van de EU met NoordAfrika, het Midden Oosten en de
buurlanden in Oost-Europa, zoals
Moldavië, Wit-Rusland en de
Oekraïne. Eén van de meest
ontnuchterende conclusies in het
rapport is de constatering dat het
huidige beleid veel dialoog maar
weinig resultaat heeft gebracht.
Alhoewel de financiering van de
nieuwe plannen nogal vaag is en
ook hier de concrete acties nog
moeten volgen is er wel de intentie
om meer te doen. Alles wat bij
onze buren gebeurt heeft directe
gevolgen voor ons en dat is ook
precies de reden dat de EU
democratische krachten die willen
hervormen moet ondersteunen.
Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten

Eurovignet
Meerjarenbegroting
De meerjarenbegroting is het
raamwerk van de Europese
uitgaven over een periode van 7
jaar en geeft de maximumomvang
en de samenstelling van de te
verwachten uitgaven aan. De EU is
aan dit maximum gebonden en
geld dat over is gaat terug naar de
lidstaten. Uiterlijk in 2012 moeten
de onderhandelingen zijn afgerond
om de nieuwe budgettaire periode
2013-2020 te kunnen beginnen.
Woensdag hebben we de positie
van het parlement bepaald. Dat is
geen eenvoudige discussie in deze
zware economische crisis. Wij
willen meer doen met hetzelfde
geld maar wel voor doeltreffende
uitgaven waar Europa echt een
toegevoegde waarde heeft. Verder
is een betere controle van de
lidstaten nodig omdat daar immers
80% van het EU budget wordt
uitgegeven. Tegelijkertijd schuiven
de lidstaten steeds meer taken of
financiële verplichtingen naar de
EU zoals meer grensbewaking in
reactie op vluchtelingen NoordAfrika, hulpfonds voedselcrisis,
extra EU-bijdrage GALILEO. Ons
rapport geeft aan dat het
financieren van deze totale
verlanglijst 5% extra middelen
vergt, maar voegt daar aan toe dat
wanneer de lidstaten willen dat het
budget niet stijgt dat er dan keuzes

Afgelopen dinsdag stemde het
Europees Parlement in met een
herziening van de Europese
kilometerheffing voor het
vrachtvervoer, ook wel bekend als
het Eurovignet. Het is belangrijk
dat we dit Europees regelen: onze
transporteurs worden soms
geconfronteerd met grote
verschillen tussen landen
onderling. Het nieuwe systeem
stelt een limiet aan wat landen
kunnen heffen. Wel mogen
lidstaten een extra bedrag vragen
tijdens de spits, maar dit moet dan
gecompenseerd worden tijdens de
daluren, zodat de totale tolheffing
op een bepaalde weg gelijk blijft.
Landen blijven zelf
verantwoordelijk voor het ophalen
van de tolgelden, maar door de
Europese nieuwe regels worden ze
gedwongen meer transparantie te
bieden in de besteding van het
geïnde geld. Er komt voor de
chauffeurs een gebruikersgids met
daarin een overzicht van alle
tarieven en bijbehorende
tijdstippen in de hele EU.
Europese burgerprijs
Aanstaande weekend wordt voor
de 6e keer in Bocholtz het grote
Europees Grenslandentoernooi
voor vrouwenvoetbalteams
gehouden. Vrouwenvoetbalteams
uit heel Europa hebben de

mogelijkheid om mee te doen aan
dit in totaal maximaal 60
deelnemers tellende
vrouwenvoetbaltoernooi. Hiermee
is dit toernooi het grootste
vrouwenvoetbaltoernooi van
Nederland, met de ambitie om in
2018 het grootste van Europa te
zijn. Het Europees
Grenslandentoernooi biedt een
prachtig podium voor culturele
uitwisseling, onderling begrip,
solidariteit, Europese
verbondenheid en fair play tussen
voetbalteams uit heel Europa.
Daarnaast is het een belangrijke
stap in de emancipatie van het
Europese vrouwenvoetbal tot een
volwaardige en gelijkwaardige
sport. Daarom heb ik het Europees
Grenslandentoernooi genomineerd
voor de European Citizens Prize,
een prijs die jaarlijks door het
Europees Parlement wordt
uitgereikt aan individuele burgers,
groepen, verenigingen of
organisaties die tot doel hebben het
wederzijdse begrip en een betere
integratie tussen de burgers van de
lidstaten te bevorderen. Mijn
Duitse collega Sabine Verheyen
zal deze prijs aanstaande
zaterdagavond tijdens het toernooi
uitreiken aan de organisatie. Meer
info:

de straatstenen niet meer kwijt
raken. Volgens LTO Nederland
lijden Nederlandse telers en
handelaren zo'n 70 miljoen euro
schade per week. Afgelopen
dinsdag heeft het Europees
Parlement tijdens een debat over
de situatie felle kritiek geuit op de
aanpak van deze crisis. Ook heeft
onder andere collega Esther de
Lange opgeroepen tot een
noodfonds voor getroffen tuinders.
Het mag niet zo zijn dat gezonde
tuinbouwbedrijven buiten hun
eigen schuld om ineens op
omvallen staan. De Europese
Commissie heeft inmiddels een
voorstel voor een steunfonds op
tafel gelegd.
Rusland

EHEC-crisis

Voorafgaand aan de EURuslandtop van 9 juni hebben we
deze week onze prioriteiten
meegeven aan de Europese
Commissie. In december zijn er
parlementsverkiezingen in
Rusland. Als we spreken over
mensenrechten en rechtstaat dan
zijn de parlementsverkiezingen een
lakmoesproef. We verzoeken de
EU om in het overleg er bij
Rusland op aan te dringen dat
partijen die dat wensen zich
kunnen registreren. Ook vragen we
voor de toelating van
verkiezingswaarnemers, overigens
is dat bij de vorige verkiezingen
door Rusland geweigerd.

De EHEC-bacterie is de laatste tijd
volop in het nieuws geweest, en
het einde is helaas nog niet in
zicht. Dinsdag overleden in het
noorden van Duitsland twee
bejaarde vrouwen door de EHEC
bacterie. Daarmee kwam het
dodental op 25. Daarnaast zijn
meer dan 2300 mensen in 14
landen ziek geworden. Naast het
grote persoonlijke leed voor de
betrokken personen en hun naasten
heeft deze crisis ook desastreuze
gevolgen voor de tuinders die door
de commotie over de EHECbacterie producten als
komkommers, sla en tomaten aan

Rusland wil toetreden tot de WTO.
Wij steunen dat omdat het
lidmaatschap van de wereld
handelsorganisatie goed is voor
een level playing field en het
investeringsklimaat zal verbeteren.
We dragen de EU delegatie ook op
om te spreken over het verbod op
de import van Europese groenten
absoluut dat absoluut
disproportioneel is. Rusland is een
belangrijke partner en de
wederzijdse afhankelijkheid is
groot. Daarom is het top overleg
van de EU met Rusland een goede
zaak. Het resultaat moet echter
meer zijn dan een mooi

http://www.vrouwenvoetbalparkstadli
mburg.nl/toernooien.htm

communiqué dus ook praten en
concrete afspraken maken, ook
over moeilijke onderwerpen zoals
mensenrechten, de rechtstaat en
energie.
Schengen
Woensdag stemden we in met een
resolutie die opriep om Bulgarije
en Roemenië zo snel mogelijk toe
te laten tot het Schengenverdrag.
Zoals ik in mijn vorige nieuwsbrief
schreef is besloten Frankrijk,
Duitsland en de Beneluxlanden in
1985 in het Luxemburgse dorpje
Schengen om de paspoortcontroles
aan hun gemeenschappelijke
grenzen af te schaffen. Dat
betekent in de praktijk dat als u
van Finland naar Portugal zou
reizen, u onderweg geen enkele
keer uw paspoort aan de grens
hoeft te laten zien. In principe
doen alle EU-landen (behalve
Groot-Brittannië en Ierland) mee
aan het Schengenverdrag, en zelfs
landen als Noorwegen en
Zwitserland. Met de toetreding van
Bulgarije en Roemenië in 2007
kwam vanzelf ook de vraag aan de
orde of deze landen klaar zijn om
ook met 'Schengen' mee te gaan
doen. Het is begrijpelijk dat
sommige landen, waaronder ook
Nederland, grote aarzelingen
hebben bij de toetreding van deze
twee landen. Beide landen hebben
nog een lange weg te gaan in de
bestrijding van corruptie en de
georganiseerde misdaad. Het CDA
stemde daarom deze week tegen de
resolutie die opriep om Roemenië
en Bulgarije tot 'Schengen' toe te
laten. Niet uit principe, maar
omdat er nu nog teveel haken en
ogen aan zitten. Nauwelijks 24 uur
later hebben de Europese ministers
van binnenlandse zaken overigens
ook tegen uitbreiding van
Schengen gestemd. Net als het
CDA eisen zij meer garanties.
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