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Beste mensen,
Afgelopen week zijn er twee
regeringsleiders in de eurozone
opgestapt als gevolg van de
financiële crisis. De positie van
premier Berlusconi was mijns
inziens al jaren niet meer
geloofwaardig, maar nu de
eurocrisis ook drastische
maatregelen van Italië vergt, bleek
zijn positie niet meer houdbaar.
Mario Monti is de man die het land
economisch weer op de rails moet
krijgen en die een regering van
nationale eenheid gaat vormen. Ik
heb er echt vertrouwen in dat
Mario Monti, die ik goed ken als
Eurocommissaris, de juiste man op
de juiste plek is en ervoor zal
zorgen dat de nodige
bezuinigingen en hervormingen
worden doorgevoerd. Tijdens zijn
jaren in Brussel heeft hij bewezen
over de nodige overtuigingskracht
en doorzettingsvermogen te
beschikken.
Ook stapte deze week premier
Papandreou van Griekenland op
om plaats te maken voor een
interim-premier die het land tot
aan de verkiezingen in februari
moet gaan leiden. Aan zijn
opvolger, Lucas Papademos, de
taak om het land uit de chaos te
halen. Ik denk dat het in beide
landen goed is dat er een premier
aan het roer staat die vertrouwen
wekt, zowel bij de bevolking als
op het Europese toneel. Ik hoop
van ganser harte dat beiden met
een regering van nationale eenheid
de draagkracht kunnen vinden voor
het nemen van moeilijke, maar
noodzakelijke beslissingen.
Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten

Platform voor armoede en
sociale uitsluiting
Deze week hebben we de
Commissie opgeroepen meer te
doen om armoede tegen te gaan.
Meer dan 80 miljoen mensen
dreigen in de EU in armoede te
vervallen, waaronder 20 miljoen
kinderen. We hebben in de
EU2020-strategie ons als doel
gesteld om de armoede en sociale
uitsluiting in 2020 met tenminste
20 miljoen mensen te verlagen.
Het bestrijden van armoede is
voornamelijk de
verantwoordelijkheid van nationale
overheden, maar de EU kan een
coördinerende rol spelen door
bijvoorbeeld de beste werkwijzen
vast te stellen waarop armoede kan
worden aangepakt, en – ook via de
fondsen – middelen ter
beschikking stellen en het
promoten van betere toegang tot
werk, sociale zekerheid,
gezondheidszorg, huisvesting en
onderwijs.
Europese spoorwegruimte
Vrachtwagens en vliegtuigen
steken makkelijk de grens over.
Voor treinen ligt dat een stuk
lastiger: allerlei technische,
juridische en politieke obstakels
steken dan de kop op. Afgelopen

week hebben we gesproken over
een wetsvoorstel voor de
liberalisering van de spoorwegen,
om zo nieuwe spelers op de markt
aan te moedigen en om een betere
dienstverlening op het spoor te
krijgen. Zonder de realisatie van
een gemeenschappelijk Europees
spoorwegnet zal deze sector zich
niet ontwikkelen, en dat zou
jammer zijn. We kunnen als we
een vrijere toegang realiseren,
profiteren van treinen die overal in
Europa naartoe gaan, met betere
prijzen en een betere
dienstverlening. Tot op de dag van
vandaag rijden slechts enkele
treinen over de landsgrenzen heen,
zoals de Thalys, Eurostar en ICE.
Zij zijn de eerste voorbeelden,
maar ze moeten op grote schaal in
heel Europa komen en ze moeten
met elkaar kunnen concurreren. En
dat is momenteel nog niet het
geval!
Risicovol speculeren op
staatsobligaties
Het is een onderwerp dat de laatste
tijd vaak besproken wordt: de
wispelturigheid van de financiële
markten. Afgelopen week hebben
we ingestemd met twee
maatregelen die deze
wispelturigheid moet
tegengaan. Ten eerste is gestemd
over het beperken van
het speculeren op koersdalingen
(short selling). Schadelijk
speculeren op een koersdaling van
bijvoorbeeld Griekse
staatsobligaties mag dus niet meer.
Ten tweede het aan banden leggen
van credit default swaps (een soort
verzekering tegen wanbetaling).
Beleggers die zich verzekeren

tegen een faillissement van een
lidstaat moeten voortaan de
bijbehorende staatsobligaties
daadwerkelijk in handen hebben.
De handel in short selling en credit
default swaps kan woekerwinsten
opleveren, en draagt op die manier
bij aan de wispelturigheid van de
financiële markten. Voorheen was
er sprake van een lappendeken aan
nationale regels, maar de crisis
heeft duidelijk gemaakt dat een
Europese aanpak hard nodig is. De
Europese toezichthouder op de
financiële markten (ESMA) zal
meer informatie over de
handelsstromen krijgen en kan
daardoor direct ingrijpen wanneer
het mis dreigt te gaan.
Bijensterfte
In de afgelopen week hebben we
de Europese Commissie verzocht
om grondig onderzoek te doen
naar de bijensterfte in de Europese
Unie. Bijen spelen een belangrijke
rol in de landbouw. Bijna alle
plantensoorten en driekwart van de
voedselproductie zijn afhankelijk
van bestuiving door bijen. De
bijenpopulatie in Europa neemt
snel af, terwijl men nauwelijks
weet hoe en waarom. Deze
bijensterfte is niet alleen, als
gezegd, een probleem voor de
landbouw, maar heeft ook grote
gevolgen voor de hele
voedselketen en de toch al
kwetsbare biodiversiteit in Europa.
Mijn collega Esther de Lange
heeft, naast een onderzoek naar de
gezondheid van bijenkolonies en
het effect van bepaalde stoffen in
gewasbestrijdingsmiddelen op de
bijen, ook gevraagd om steun voor
het dalende aantal imkers.
Online gokken
De online-gokmarkt groeit gestaag.
Volgens actuele cijfers vindt
tegenwoordig circa 10 % van alle
kansspelen in Europa plaats via
internet of vergelijkbare kanalen,

zoals mobiele telefoons of
interactieve televisieplatforms. Dit
komt neer op een marktvolume
van ruim 10 miljard euro, een
percentage dat blijft stijgen.
Lidstaten zijn vrij om hun eigen
regels voor online gokken uit te
voeren, maar door de
grensoverschrijdende aard van de
markt hebben we opgeroepen tot
een EU-brede coördinatie.
Europese samenwerking is nodig
op verschillende vlakken: zoals de
strijd tegen grijze en illegale online
gokmarkten,
consumentenbescherming en
samenwerking tussen de nationale
diensten. Met de nieuwe regels
moet er meer grip komen op de
online-gokmarkt.

Beroepskwalificaties
In een Europa met vrij verkeer van
diensten zou iedereen in staat
moeten zijn elders in de EU te
gaan werken. Veel mensen willen
dit ook, maar lopen aan tegen
tijdrovende procedures om hun
diploma te laten erkennen in de
andere lidstaat. Deze week hebben
we voorgesteld om deze
procedures sneller te laten
verlopen. De richtlijn waar het
over gaat, legt regels vast voor de
erkenning van beroepskwalificaties
voor 7 sectorale beroepen
(architect, tandarts, dokter,
verloskundige, verpleegkundige,
apotheker en dierenarts) en bestaat
al sinds 2005. Deze richtlijn is nu
geëvalueerd door de Commissie en
zal aangepast en verbeterd worden.
Ik heb me vooral sterk gemaakt
voor het oplossen van de
problemen met professionals die
actief blijven in de EU ondanks
een schorsing of royering; denk
aan de dokter die in Engeland niet
meer mag werken, maar wel in
Nederland aan de slag gaat. Ik heb
de Commissie opgeroepen een
proactief
waarschuwingsmechanisme op te

richten. De lidstaten worden zo
verplicht om elkaar te
waarschuwen indien er actie wordt
ondernomen tegen de inschrijving
van een professional of hun recht
om diensten te verlenen.
Diensten van algemeen
economisch belang
Er blijken veel onduidelijkheden te
zijn over de regels voor de
Diensten van Algemeen
Economisch Belang (DAEB). Dit
zijn diensten van economische
aard, die door de overheid aan
ondernemingen zijn opgedragen,
denk bijvoorbeeld aan een
woningstichting. Overheden
mogen financieel bijspringen in
een dergelijke constructie. Het
bleek echter lastig vast te stellen
wat nu onder deze constructie valt
en wat niet en hoeveel steun zo´n
organisatie mag ontvangen van de
overheid. We hebben de
Commissie opgeroepen deze
regelgeving eenvoudiger en
duidelijker te maken, zodat
DAEB´s in de hele EU gelijk
worden behandeld.
Wetenswaardig
Ik heb 2 artikelen gelezen die ik
jullie kan aanraden: een artikel
over 'Behoud van
studiefinanciering voor studerende
kinderen van werkloos geworden
grensarbeiders' en een artikel over
arbeidsmigratie en de
verzorgingsstaat. U kunt deze
artikelen bij mij opvragen.
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