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De afgelopen maand stond veel in
het
teken
van
Economic
Governance. De huidige Europese
schuldencrisis heeft aangetoond
dat ondanks het Stabiliteits- en
Groeipact (SGP) men er niet in
geslaagd is te zorgen voor gezonde
Europese overheidsfinanciën en
een solide basis voor de euro. Om
dit voor de toekomst te
voorkomen, heeft de Europese
Commissie een aantal voorstellen
gedaan ter versterking van het
SGP. Een groot deel van dit pakket
hebben we vorige week gestemd.
De lidstaten dienen er samen met
het Parlement uit te komen, maar
op enkele punten zijn we het nog
oneens. De lidstaten zijn nog
steeds bang dat ze teveel macht
weggeven aan de EU. Men lijkt
niets geleerd te hebben en dus
zitten we nu met de gevolgen;
Griekenland
is
het
trieste
voorbeeld als je niet adequaat kunt
ingrijpen als EU en je het overlaat
aan onderonsjes van de lidstaten.
Afgelopen jaar is een heftig jaar
geweest voor de Eurozone en we
zijn er nog niet, maar met dit
pakket zijn we op de goede weg!
To be continued...

Verder hebben we sinds 1 juli weer
een nieuwe EU voorzitterschap.
Geen makkelijke taak in de
huidige periode, maar ik heb goede
moed dat
de Polen
hun
voorzitterschap daadkrachtig en
ambitieus zullen invullen. Voor nu
is het, voor mij en mijn kantoor,
eerst tijd om over 2 weken te
genieten van een vakantie Na de

zomer gaan we weer met frisse
moed aan de slag. Ik wens u
allen een heel fijne vakantie toe.
Rust goed uit en begin na de
vakantie met heel veel nieuwe
energie.

Hartelijke groet,

voorzitterschap heeft aangegeven
zich te richten op drie
hoofdprioriteiten: het stimuleren
van de economie door de Interne
Markt, het versterken van het
Europese energiebeleid en het
nabuurschapbeleid. Naast deze
prioriteiten zullen onder dit Pools
voorzitterschap de formele
onderhandelingen starten voor het
Meerjarig Financieel Kader (MFK)
na 2013. Die beloven nu al
spannend te gaan worden: eind
vorig jaar hebben vijf EU-landen,
waaronder Nederland, de
Commissie voorgesteld de EUbegroting tot 2020 te bevriezen.
Het Europees Parlement zal het
Pools voorzitterschap nauwlettend
en kritisch volgen.
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Bodyscans en vloeistoffen
Pools voorzitterschap
"Solidariteit is geen aalmoes geven
maar juist iemand helpen zodat hij
later kan bijdragen aan de
gemeenschap". Met deze gedachte
begon de Poolse Premier Tusk zijn
presentatie van de prioriteiten van
het Pools voorzitterschap. Sinds
het Verdrag van Lissabon heeft de
Europese Raad van
regeringsleiders een vaste
voorzitter in de persoon van de
Belg Herman Van Rompuy. Dat
geldt niet voor de ‘gewone’ Raad
van Ministers, waarin bijvoorbeeld
minister Leers overlegt met zijn
collega’s in Europa over een
Europees asielbeleid. Elke zes
maanden vervult een ander land
het voorzitterschap. Vanaf 1 juli
zitten de Poolse ministers alle
bijeenkomsten voor van de Raad
van Ministers. Het Pools

Afgelopen woensdag spraken we
ons uit voor strengere waarborgen
voor veiligheidscontroles op
vliegvelden. Zo mogen passagiers
op EU-vliegvelden niet
gedwongen worden om door een
bodyscanner te gaan. Als de
passagier tóch instemt met een
bodyscan, moeten de privacy en
gezondheid beschermd worden:
het lichaam mag op de beelden niet
zichtbaar zijn en de beelden
moeten direct na de controle
vernietigd worden. Ook wil het
Parlement het verbod op
vloeistoffen in 2013 afschaffen, en
roept het de lidstaten op met
alternatieven te komen die de
veiligheid op vluchten op een
minder ingrijpende manier
verzekert. Tenslotte moet er een
betere controle komen op
vrachtvervoer, vooral als de vracht

vervoerd wordt via een
passagiersvliegtuig.

Financiële markten
Deze week hebben we drie
wetgevingsvoorstellen
aangenomen die de derivatenmarkt
moeten reguleren, speculatie door
middel van short selling moeten
tegengaan en in een
garantieschema voor compensatie
van beleggers tot €100.000 in het
geval van fraude voorzien. De
tekst die de handel van
zogenaamde 'over-the-counter
derivaten' moet reguleren heeft tot
doel meer zekerheid, transparantie
en stabiliteit in de OTC derivaten
markt - goed voor €425 biljoen in
2009 - te brengen. Derivaten
complexe financiële producten die
geen directe contante waarde
vertegenwoordigen maar worden
verhandeld op andere financiële
instrumenten zoals obligaties. Het
voorstel voor
compensatieregelingen moet
private investeerders beschermen
tegen fraude en falende bedrijven.
Ook gemeenten, stichtingen en
individuen komen in aanmerking
voor compensatieregelingen. De
onderhandelingen met de lidstaten
moeten nu beginnen.

Quota vrouwen
Het aantal vrouwen in topfuncties
is nog steeds bedroevend laag.
Deze week hadden we daarom een
rapport op de agenda staan dat
oproept om meer vrouwen in
leidinggevende functies te
plaatsen. Onlosmakelijk verbonden
aan dit onderwerp is de discussie
over een quota stelsel. Ik heb al
eens eerder gemeld dat ik daar een
voorstander van ben. Een recent
aangenomen Franse wet voorziet
in een minimum van 40% vrouwen
in 2015, voor beursgenoteerde
bedrijven met meer dan 500
werknemers en een jaarlijkse
omzet van meer dan 50 miljoen
euro. Ook Italië heeft nu een

wetsvoorstel met betrekking tot
een minimum aantal vrouwen in
raden van bestuur. In Spanje is er
sinds 2007 een wet die quota
voorschrijft; van 40% in 2015. We
praten al jaren over het verhogen
van het aantal vrouwen in
topfuncties, maar het aantal is nog
steeds bedroevend laag. In slechts
3% van de grote ondernemingen
staat een vrouw aan het hoofd. Ik
vind dat het tijd is om te stoppen
met praten, maar daadwerkelijk
meetbare doelen te stellen.

Alarmnummer 112
Iedereen is wel bekend met de
spreuk ´112, daar red je levens
mee´, maar wist u dat u dit
nummer in de hele EU kunt
gebruiken bij een noodgeval? Ik
hoop van ganser harte dat u dit
nummer niet hoeft te bellen op uw
vakantie, maar in geval van nood
is het goed te weten dat 112 in alle
27 EU-landen geldt als het
noodnummer. Echter, nog steeds
heeft het Europees alarmnummer
zijn volledige potentieel niet
bereikt. In Straatsburg hebben we
daarom gesproken over de
problemen die zich kunnen
voordoen bij oproepen in vreemde
talen. U kunt zich voorstellen dat
als u in Polen op vakantie bent, de
communicatie met de Poolse
medewerker aan de andere kant
van de lijn erg lastig kan zijn. Met
de doorschakeling naar een tolk
kan dat probleem opgelost worden.

Corruptie
Volgens cijfers die de Europese
Commissie vorige maand
publiceerde kost corruptie de
economie van de EU naar
schatting 120 miljard euro per jaar.
Dat is één procent van het bbp van
de EU en bijna evenveel als de
jaarlijkse begroting van de
Europese Unie. Hoewel corruptie
in mate en omvang verschilt,
brengt zij alle lidstaten en de EU
als geheel schade toe. Daarom

komt Commissaris mevrouw
Malmström met een nieuw
mechanisme om de inspanningen
van de lidstaten tegen corruptie
strenger te volgen en te evalueren,
en om meer politieke daadkracht
aan te moedigen. Het moet zorgen
voor meer samenhang in de
bestrijding van corruptie. De
komende maanden zullen we als
Europees Parlement de
voorgestelde maatregelen bekijken
en waar nodig aanscherpen.

2012 Europees Jaar voor
Actief Ouder Worden
Deze week hebben we besloten dat
2012 het Europees Jaar voor het
'actief ouder worden en solidariteit
tussen de generaties' zal worden.
Hiervoor hebben we een
werkbudget beschikbaar gesteld
van 5 miljoen euro. Dit budget is
onder andere voor
bewustwordingscampagnes. De
komende jaren krijgen we in heel
Europa te maken met vergrijzing.
Dit heeft grote invloed op onder
andere onze pensioenen. De vraag
is hoe we ervoor kunnen zorgen
dat we in de behoeftes van ouderen
kunnen voorzien, zonder de
jongere generaties met de lasten op
te zadelen. Ik ben er erg blij mee
dat we nu aan de slag kunnen om
bewustwording te creëren en
initiatieven te ontwikkelen die
inspelen op de aankomende
vergrijzing.
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