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Beste mensen,
De schuldencrisis en de (nationale)
politiek blijven voor een groot deel
het nieuws bepalen. De afgelopen
week stond bij ons in het teken van
Prinsjesdag en de daaropvolgende
Algemene Politieke Beschouwingen (APB). Naast de gebruikelijke
hoedjesparade, die steeds meer
gebruikt wordt om statements af te
leggen, werd de Troonrede door de
Koningin uitgesproken. Een
sombere troonrede, waarin woorden als ingrijpende bezuinigingen,
verlies van koopkracht en
schuldenproblematiek de boventoon voerden. Positief was de aandacht voor Europa - nieuw licht
gloort - maar ook vanzelfsprekend,
omdat we nu elkaar meer dan ooit
nodig hebben. Over de debatten in
het kader van de politieke
beschouwingen is inmiddels veel
gezegd en geschreven. Hier hoef ik
weinig aan toe te voegen. Het
onfatsoenlijk taalgebruik
overheerste het debat en de
berichtgeving in de media, terwijl
het toch om de inhoud zou moeten
gaan. In deze lastige economische
tijd, waarin op alle bestuurlijke
niveaus belangrijke en moeilijke
beslissingen genomen moeten
worden, lijkt me dat het
voornaamste.
Van Nederland naar Limburg is
maar een kleine stap. Per 1 oktober
hebben we een nieuwe Gouverneur, de heer Theo Bovens. Graag
wens ik hem vanaf deze plek een
goede, vliegende start toe. Ook de
provincie staat de komende jaren
voor grote uitdagingen. Denk
hierbij aan de vermindering van
het aantal ambtenaren op het
Gouvernement, de rechtszaak bij
de Raad van State in het kader van
de gewenste aanleg van de

Buitenring en de bezuinigingen
op verschillende gebieden in de
Limburgse samenleving. Ik
vertrouw erop dat onze nieuwe
Gouverneur, samen met de
Gedeputeerden en Statenleden,
deze uitdagingen vol overtuiging
en met daadkracht aangaat.
Veel leesplezier!
Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten
Eurocrisis
De problemen in Griekenland en
de mogelijke besmetting op andere
lidstaten beheersen het nieuws.
Terecht, iedereen maakt zich zorgen over onze munt en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat.
Afgelopen week hebben we gestemd over een wetgevingspakket
dat ervoor moet zorgen dat een
dergelijke crisis niet meer voor kan
komen in de toekomst. Bij de
oprichting van de euro hebben we
afspraken gemaakt over de hoogte
van het begrotingstekort dat een
land mag hebben. Bij de naleving
ervan wensten lidstaten echter
geen Europese controle, waardoor
we nu in een crisis zitten. Na lang
onderhandelen zijn we nu gekomen tot een wetgevingspakket
over strengere begrotingsregels.
We geven de Europese Commissie

stevige bevoegdheden om op te
treden als onafhankelijke begrotingsautoriteit, zodat problemen in
een vroeg stadium kunnen worden
aangepakt. Het toezicht door de
Commissie wordt veel strakker
geregeld, met duidelijke deadlines,
onafhankelijke statistieken en
boetes voor fraude. Mijn collega
Corien Wortmann was rapporteur
voor de preventieve arm van het
pakket voorstellen. Het was een
zware klus die ze gewonnen heeft
met de linkse fracties als tegenstemmers. De Nederlanders hebben wel vóór gestemd, met uitzondering van de leden van de
PVV en de leden van de SP. Bizar
is de houding van de PVV; als het
gaat om het voor de toekomst
voorkomen van een Griekse toestand, geven ze niet thuis. Ik vraag
me af hoe zij met dit onverantwoordelijk gedrag het Nederlands
belang straks aan de kiezer
uitleggen...
Nieuwe handelsstrategie (2020)
Buitenlandse handel is een belangrijk onderdeel van onze economie,
maar naarmate de wereld verandert, moet ook het handelsbeleid
aangepast worden om doeltreffend
te blijven. Daarom hebben we
afgelopen week een rapport besproken, waarin de uitdagingen
staan waar het EU-handelsbeleid in
de komende jaren mee te maken
zal krijgen. Het aandeel van de EU
en de VS in de wereldeconomie
neemt af. Het zwaartepunt van de
wereldeconomie verplaatst zich
steeds meer naar opkomende landen. Ook andere veranderingen
spelen een rol: de EU-bevolking
blijft groeien, maar de bevolking
op beroepsactieve leeftijd neemt

af. Verder zijn we in Europa erg
afhankelijk van de handel. In de
EU zijn er maar liefst 36 miljoen
banen - dit is 18% van alle banen!
- gekoppeld aan buitenlandse
handel. Uitgesproken wordt dat
export een belangrijk middel is
voor economische groei en het
veiligstellen van banen. Het
handelsbeleid moet, zo stellen we
vast, op een betere manier aan het
buitenlands- en ontwikkelingsbeleid gekoppeld worden. We zijn
niet tevreden over de Europese
Commissie, die op dit punt meer
moet doen. Buiten Europa dienen
ten slotte meer vrijhandelsovereenkomsten gesloten te worden en
moet er meer overleg zijn met de
belangrijkste handelspartners (VS,
China, Rusland en Japan) om
handelsbelemmeringen op te
heffen.
Europese verkeersveiligheid
In 2009 zijn in Europa meer dan
35.000 mensen om het leven gekomen door verkeersongelukken
en raakten 1,5 miljoen mensen gewond. Dat is 33% minder dan in
2001, maar de EU wil dit aantal
gehalveerd zien tegen 2020. Deze
week hebben we ingestemd met
een voorstel om de verkeersveiligheid in Europa te verbeteren. Meer
veiligheidscampagnes en verkeersveiligheidsmaatregelen in de lidstaten kunnen veel leed in de toekomst voorkomen. Meer aandacht
moet worden besteed aan de rijvaardigheid van bestuurders en de
technische vereisten van voertuigen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn een oogtest voor bestuurders ouder dan 65 jaar en het
gebruik van winterbanden. Ook
valt te denken aan "alcoholsloten"
in voertuigen voor commercieel
personen- en goederenvervoer en
een maximumsnelheid in woonwijken van 30 kilometer per uur.
Het meeste beleid op het terrein
van verkeersveiligheid wordt in de
lidstaten bepaald. Er is daarnaast
een aanbeveling aan lidstaten om
te bekijken of en waar het nodig is
fietsers zichtbaarder te maken.

EU-Voedselhulpprogramma
De Europese ministers van Landbouw hebben vorige week de uitbreiding van het EU-programma
voor voedselhulp verworpen. Het
plan om de landbouwoverschotten
te verdelen kreeg weinig steun.
Acht lidstaten waaronder Nederland, Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk waren tegen het voorstel om het uitgavenplafond voor
dit beleid te verhogen van 113 naar
500 miljoen euro per jaar. Deze
landen vinden voedselhulp geen
taak van de EU. Naar aanleiding
hiervan hebben we deze week
gedebatteerd met vertegenwoordigers van de Raad en de
Commissie. De regeling voor
voedselverstrekking aan de "armste" mensen in de Unie, in 1987
ingesteld als onderdeel van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid, biedt op dit moment voedselhulp voor 13 miljoen mensen in 19
lidstaten. We hebben in juli al een
resolutie aangenomen met een
pleidooi voor een snelle tijdelijke
oplossing voor de resterende jaren
van de financieringsperiode (2012
en 2013), om te voorkomen dat de
meest kwetsbare burgers zwaar
worden getroffen.
Verzoek om erkenning
Palestijnse Staat
Ik ben oprecht blij dat we deze
week tot een stevige gezamenlijke
tekst zijn gekomen voor het
Palestijnse verzoek tot erkenning
bij de VN. Een tekst die erkent dat
de Palestijnen recht hebben op een
eigen staat, conform de grenzen
van 1967, en die tevens aangeeft
dat Israël en haar bevolking recht
hebben op veiligheid. We willen
dat tijdens de 66e vergadering van
de VN, dus dit jaar nog, er een
oplossing komt voor het legitieme
verzoek van President Abbas, want
we kunnen, mogen en willen hem
niet met lege handen naar huis
sturen. Om tot een oplossing te
komen is het noodzakelijk dat de
onderhandelingen tussen de twee
partijen zo snel mogelijk hervat
worden. Provocaties, zoals het
aangekondigde Israëlische voor-

nemen om in Oost-Jeruzalem
nieuwe nederzettingen te bouwen,
passen geenszins in de sfeer van
verzoening die nodig is om tot een
duurzame oplossing te komen. Ik
heb de EU en de internationale gemeenschap dan ook opgeroepen
om actie te ondernemen wanneer
Israël op deze manier de onderhandelingen blijft frustreren.
Turkije - Cyprus
Op dinsdagavond hebben we een
debat gevoerd over de opgelopen
spanningen tussen Turkije en Cyprus. De Cypriotische overheid is
namelijk, tegen de zin van Turkije,
begonnen met het boren naar gas
in de wateren aan de zuidkant van
het eiland. Deze exploratie vindt
echter plaats binnen de exclusieve
economische zone van Cyprus en
beperkt niet de exploitatie van het
noordelijke deel van het eiland en
raakt ook niet aan de rechten van
Turkije. Turkije moet zich dan ook
onthouden van het verbaal wapengekletter jegens Cyprus. Het land
bewijst zowel zichzelf - in verband
met de EU-Turkije-onderhandelingen - als de Turks-Cypriotische
gemeenschap hiermee geen dienst.
Het zou beter zijn alle energie te
steken in het vinden van een oplossing voor het verdeelde eiland.
Ook heb ik de Cypriotische regering opgeroepen om Turkije en de
Turks-Cypriotische gemeenschap
op het eiland te verzekeren dat de
opbrengsten van eventuele gaswinning mede ten goede zullen komen
aan de Turks-Cypriotische gemeenschap en dat de exploratie de
gesprekken over de hereniging van
het eiland niet in de weg zullen
staan. Sterker nog, hopelijk kan
deze exploratie bijdragen aan de
verwezenlijking hiervan!
Kantoor: Europees Parlement
Bureau ASP 12E 103,
Wiertzstraat, B-1047 Brussel, Tel.:
0032-2-2847863; GSM: 06-53 23
24 12 of 0032 475 475 838;
Medewerkers: Corianne vd Ligt,
Jeroen Lenaers en Dominique
Lebens

