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Beste mensen,
Na een druilerige zomer (alleen
goed voor de nieuwe aanplant in
mijn tuin) zijn we weer aan het
werk. Het werk begon met
bezinning: het stilstaan bij de
terreuraanslagen van 11 september
2001 in New York en Washington.
De bijna drieduizend mensen die
zijn omgekomen zijn nu nog open
wonden voor allen die hen lief
waren. De aanslagen hebben
ongekende gevolgen gehad voor de
politiek, in de VS maar ook bij ons
in Europa. Ik stel vast dat het debat
in de samenleving is verhard;
groepen en individuen in de
samenleving kwamen tegenover
elkaar te staan en deze
veranderingen zijn nog steeds
voelbaar en zichtbaar. Dat is
waarover ik me zorgen maak. We
moeten mét elkaar leven, niet
tegenover elkaar.
Iemand die zich de laatste zes jaar
met volle energie jaren heeft
ingezet om het debat in de
samenleving -en zeker ook in mijn
provincie- respectvol te voeren is
Leon Frissen, de Gouverneur van
Limburg die met ingang van 1
oktober uit zijn functie treedt.
Ik was afgelopen week bij zijn
afscheid, een imposante
bijeenkomst met echte inhoud. Een
fundamenteel verhaal van premier
Juncker van Luxemburg over het
Rijnland model(de sociale
markteconomie) en de gouverneur
zelf over de mens in de
samenleving en Limburg in de
euregio en Europa, een
indrukwekkende toespraak.
Ik wil Leon ook vanaf deze plek,
nogmaals danken voor zijn
tomeloze inzet in de afgelopen zes

jaar en wens hem van ganser harte
alle succes bij alles dat hij nu gaat
oppakken, waarbij ik Resie,
kinderen en kleinkinderen ook wat
meer tijd van Leon gun.
Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten
Europees Fonds voor aanpassing
aan de Globalisering
Deze week hebben we gestemd
over steun uit het Europees
Globaliseringsfonds voor de
Nederlandse drukkerij- en
uitgeverijsector. Het EGF is
opgericht om te helpen daar waar
bedrijven door structurele
veranderingen in de
wereldhandelspatronen in de
problemen komen. De Nederlandse
aanvrage heeft betrekking op 1764
gedwongen ontslagen in 101
ondernemingen uit de drukkerij- en
uitgeverijsector. In totaal wordt er
bijna €5,9 miljoen ter beschikking
gesteld om de ontslagen
werknemers te helpen opnieuw
werk te vinden via o.a. scholing en
herscholing, werk naar werk
begeleiding en steun bij de
oprichting van een eigen bedrijf.
Overigens hebben we in juni al
aanvragen voor drukkerij- en
uitgeverij sector in het zuiden van
het land gehonoreerd.

Olie en gas offshore
We hebben gestemd over nieuwe
veiligheids- en
milieunormen voor de olie- en
gasboringen in de EU. Olie- en
gasboringen vinden vaak offshore,
dat wil zeggen "buiten de kust",
plaats. De ramp met het olielek
van BP in de Golf van Mexico inmiddels een jaar geleden - is de
aanleiding voor een volledige
herziening van het
veiligheidsregime voor offshore
boren. Nieuwe regels zijn nodig
omdat in de EU meer dan 90% van
de olieproductie en 60% van de
gasproductie afkomstig is van
offshore-activiteiten. We vinden
dat, om een vergunning te krijgen,
de operatoren een
milieueffectonderzoek moeten
voeren en hun rampenplannen
minstens twee maanden voor de
aanvang van werkzaamheden
moeten indienen. Pas nadat de
plannen zijn goedgekeurd door de
nationale autoriteiten, mag er
gestart worden met de ontginning.
Olie- en gasbedrijven moeten
kunnen aantonen dat zij de
financiële draagkracht hebben om
de kosten van milieuschade te
dekken, bijvoorbeeld door een
verplichte verzekering.
Bevoegdheden Frontex voor
effectievere grenscontroles
De Europese buitengrenzen
moeten met ingang van (uiterlijk)
2012 door Europese
grenswachtploegen gecontroleerd
worden. Het
grensbewakingagentschap Frontex
zal deze controles uitvoeren.
Frontex helpt de lidstaten bij de
uitvoering van de Europese
voorschriften, op het gebied van
controles van de buitengrenzen, de
terugkeer van niet-EU-burgers

naar hun land van herkomst en het
opleiden van grenswachten. We
hebben nu met de lidstaten
afgesproken dat lidstaten moeten
bijdragen in de vorm van
mankracht en materieel als hen
daarom wordt gevraagd.
Bovendien moet Frontex de
mogelijkheid krijgen om zelf
spullen aan te schaffen of te huren,
zodat het minder afhankelijk wordt
van de toeschietelijkheid van
lidstaten. Gezien de recente
vluchtelingenstroom vanuit NoordAfrika, waarmee Malta en het
Italiaanse eiland Lampedusa
worden overspoeld, is onderlinge
solidariteit tussen lidstaten hard
nodig. Landen met specifieke en
buitenproportionele toestromen
van migranten horen er immers
niet alleen voor te staan.
Buitenlandse zaken
In een gezamenlijk debat hebben
we afgelopen woensdagmiddag
gesproken over de situatie in Syrië
en het vredesproces in het MiddenOosten. De EU is sterk verdeeld
over het verzoek van Palestina om
in de komende vergadering erkend
te worden als lid van de VN. Ik
begrijp de Palestijnen en hun wens
tot snelle erkenning. Men is
radeloos en onderhandelen is
onmogelijk. Israel schendt alle
oproepen om een positief klimaat
te scheppen.
Erkenning door de VN is helaas nu
niet realistisch. Aan de andere kant
mag president Abbas niet met lege
handen naar huis omdat anders zijn
positie sterk wordt ondermijnd. Er
zal dus een compromis gevonden
moeten worden. In het Midden
Oosten raakt Israël meer en meer
geïsoleerd en dat doet pijn. Maar
men moet begrijpen dat ook bij
goedwillende Europeanen die met
sympathie voor het "Beloofde
Land" zijn opgegroeid, alle geduld
op is. U kunt mijn bijdrages in het
debat online bekijken via de
volgende links:
http://t.co/HYLsgMuK (Syrië)
http://t.co/auH7UpYe (M-Oosten)

Vrouwelijk ondernemerschap
Om economische groei te
stimuleren moeten we
ondernemerschap aanmoedigen.
Daarbij is het van belang dat het
onbenut potentieel van vrouwen
dat zoveel kansen biedt, wordt
benut. Daarover hebben we deze
week gedebatteerd. Slecht 1 op de
10 vrouwen is ondernemer, terwijl
dat voor mannen een kwart is. Hier
is dus nog een wereld te winnen.
Ook hebben we een debat gevoerd
over de positie van vrouwen die de
pensioengerechtigde leeftijd
naderen. Uit onderzoek blijkt dat
slechts 37% van vrouwen boven de
50 in de EU werk heeft. Er is
sprake van discriminatie, zowel op
gebied van geslacht als op gebied
van leeftijd. De kans bestaat dat,
wanneer ze met pensioen gaan, in
armoede leven. Een ambitieuze
strategie is nodig om het voor deze
vrouwen mogelijk te maken aan
het werk te gaan. Ze beschikken
over kennis, vaardigheden en
ervaring die niet gemist mogen
worden!
Richtlijn voor bemiddeling
Een aantal maanden geleden is de
`mediation-richtlijn` ingevoerd in
de lidstaten. Deze richtlijn is van
toepassing wanneer partijen ervoor
kiezen hun grensoverschrijdend
juridisch geschil te laten
beslechten door een onpartijdige
mediator. De kans dat de relatie
tussen twee partijen een grote deuk
oploopt is kleiner bij deze vorm
van bemiddeling dan wanneer er
gekozen wordt voor een
gerechtelijke procedure. De
richtlijn zet lidstaten er toe aan om
te zorgen voor kwaliteitscontrole,
gedragscodes en het bieden van
een opleiding aan de mediators.
We hebben nu bekeken hoe ver de
lidstaten zijn met het invoeren van
de richtlijn en tegen welke
problemen ze aanlopen. Gelukkig
gaat de omzetting goed. Het is fijn
dat de grens nu geen belemmering
meer hoeft te zijn bij deze simpele,
snelle en goedkope vorm van
geschillenbeslechting waar
Nederland een voorbeeld heeft met

de Stichting
Geschillencommissies.
Grondstoffenstrategie
De Europese industrie ondervindt
steeds grotere problemen bij de
bevoorrading met grondstoffen. De
toenemende vraag én een
achterblijvend aanbod door de
lange aanlooptijden in de
mijnbouwindustrie en het feit dat
grondstoffenrijke landen steeds
vaker uitvoerbeperkingen
hanteren, drijven niet alleen de
prijzen tot recordhoogte op - zoals
de prijs van koper - maar
resulteren ook in mogelijke
tekorten. Bovendien geldt dat
Europa voor veel grondstoffen erg
afhankelijk is van import. Wat
zeldzame aardmetalen betreft, is
China een typisch voorbeeld; het
land controleert momenteel 97%
van de wereldproductie en beperkt
zijn export. Schaarste aan
grondstoffen kan daarnaast
gevolgen hebben voor de
internationale politieke arena,
leidend tot een "gevecht" om
grondstoffen en een steeds groter
wordende kloof tussen
grondstoffenrijke en
grondstoffenarme landen. Daarom
is een "grondstoffenstrategie" een
belangrijke eerste stap. Deze
strategie zal uiteindelijk vooral
gericht zijn op een meer innovatief
gebruik van grondstoffen door het
Europese bedrijfsleven, aangezien
dit een belangrijke bijdrage zal
leveren aan ons
concurrentievermogen,
duurzaamheid en de
bevoorradingszekerheid. Tot slot
moeten we met andere industrieen opkomende landen
samenwerken, zeker met de VS en
Japan.
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