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Afgelopen woensdagavond waren we getuige van een historisch
moment. Nadat er eerst witte rook was opgestegen uit de schoorsteen
boven de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad, verscheen de nieuwe paus
Franciscus op het balkon van de Sint-Pieterskerk. Voor mij en voor
velen - gezien de vele positieve reacties - heeft de paus meteen een
veelbelovende entree gemaakt. Door geestelijken, maar ook in de
media, wordt hij beschouwd als een sociaal betrokken en eenvoudig
persoon. Iemand die oog heeft voor de zwakkeren in de samenleving,
die dicht bij de mensen staat en die broederschap centraal stelt. Een
verbinder, een man van het volk hebben we dan ook nodig in de
rooms-katholieke kerk, zeker in deze turbulente tijden. Ik hoop dat hij
de spiritualiteit in de kerk in grotere mate weet terug te brengen en
dat hij in staat zal zijn als "kapitein" van de kerk het rooms-katholieke
schip in rustiger vaarwater te brengen.
Iets wat mij de afgelopen week erg treurig stemde, was een
gebeurtenis met mijn collega Georgios Papastamkos. Terwijl hij de
stemmingen in de plenaire zaal voorzat, werd hij onwel en zakte hij in
elkaar. Gelukkig snelde een aantal van mijn collega´s (artsen) meteen
toe om eerste hulp te verlenen. Daarna werd hij overgebracht naar
het ziekenhuis. Zijn toestand is helaas nog steeds buitengewoon
ernstig. Ik ben hier ontzettend van ontdaan. Georgios Papastamkos,
tevens vice-voorzitter van het Parlement, zat jaren naast mij bij de
vergaderingen in de fractie en in de plenaire zaal. Ik heb hem leren
kennen als een fijne, deskundige en rustige collega. Mijn gedachten en
gebeden gaan nu uit naar hem, zijn echtgenote en hun twee zonen.

Bescherming van de
volksgezondheid tegen
hormoonontregelaars
We hebben deze week de Europese
Commissie opgeroepen tot actie
tegen hormoonontregelende stoffen.
Hormonen hebben belangrijke
regulerende functies in het menselijk
lichaam op het gebied van
voortplanting, stofwisseling en groei.
Steeds meer onderzoeken wijzen uit
dat veelvoorkomende chemische
stoffen, die te vinden zijn in
alledaagse producten, dit proces
beïnvloeden en mogelijk ontregelen
en worden daarom in verband
gebracht met de toename aan
hormoongerelateerde ziekten en
aandoeningen. Wij willen dat er
nieuw onderzoek komt naar de
werking en schadelijkheid van deze
stoffen en dat de Europese
Commissie in actie komt.
Betrekkingen EU - China
Er was deze week een grote
meerderheid voor een rapport over
de betrekkingen tussen de Europese
Unie en China. De samenwerking is
intens, maar er is ruimte voor
verdieping. Raakvlakken zijn er
tussen de Europese 2020groeistrategie en het Chinese
vijfjarenplan. In het rapport is grote
aandacht voor de mensenrechten in
de brede betekenis van het woord.
China lijkt zich hoofdzakelijk te
richten op economische en sociale
rechten van de mens (zoals voedsel,
kleding en economische
ontwikkeling), terwijl de Europese
Unie uitdrukkelijk ook burger- en
politieke rechten ertoe rekent, zoals
de vrijheid van meningsuiting, van
godsdienst en van vereniging. Alleen
eerbiediging van de mensenrechten
kan blijvende stabiliteit en welvaart
voor alle Chinese burgers
garanderen.
Stappenplan Energie 2050
De energie-infrastructuur die in 2050
voor onze elektriciteit zal zorgen
wordt vandaag de dag ontworpen en
het patroon van productie en gebruik
wordt nu bepaald. De keuzes van
vandaag zijn dus van grote invloed
op onze toekomst. Een van die
keuzes is de ambitieuze doelstelling
om de uitstoot van broeikasgassen

tussen nu en 2050 te reduceren met
80 tot 95%. De Europese Commissie
heeft daartoe een stappenplan
opgezet - met als doel de dialoog op
gang te brengen - waarin een aantal
scenario´s is uitgewerkt om de
economie koolstofarm te maken,
zonder daarbij de continuïteit van de
energievoorziening en het
concurrentievermogen te schaden.
We hebben over het rapport
gestemd en het is met grote
meerderheid aangenomen.
Conflicten over (internet-)aankopen
sneller oplossen met alternatieve
geschillenbeslechting
We zijn allen wel eens ontevreden
geweest over de aankoop van een
product of de levering van een
dienst, in de winkel of via internet.
De hieruit voortkomende geschillen
worden vaak voor de rechtbank
uitgevochten. Voor multinationals is
dit nauwelijks een probleem, maar
voor consumenten of kleine
handelaren zijn juridische stappen
veelal een langdurig en kostbaar
proces. Er komen nu in Europa
alternatieven om dergelijke
geschillen te beslechten, namelijk via
alternatieve geschillenbeslechting
(ADR) of geschillenbeslechting bij
goederen die via internet zijn
aangeschaft (ODR). Het is een manier
om, buiten de rechter om, via een
derde partij - zoals een bemiddelaar de consument en handelaar te
helpen om tot een oplossing te
komen. De richtlijnen verplichten de
EU-lidstaten om ervoor te zorgen dat
de ADR opkomt voor alle zakelijke
sectoren en dat de bemiddelaars
onpartijdig zijn. De ADR-richtlijn
komt zowel kopers als verkopers ten
goede. Deze alternatieven zorgen
voor een snellere en goedkopere
geschillenbeslechting. Om mensen te
helpen bij het oplossen van
conflicten over "online" goederen,
wordt er een online platform in alle
EU-talen ingesteld. Dit platform geeft
consumenten een gebruiksvriendelijk
klachtenformulier dat ze kunnen
invullen in hun eigen taal.
"Alternatieve geschillenbeslechters"
bestaan overigens al in verschillende
lidstaten, maar slechts één op de
twintig klanten maakt gebruik
hiervan. In Nederland bestaat de

Stichting Geschillencommissie voor
Consumentenzaken (SGC). Deze
commissie is dé instantie voor het
beoordelen van
consumentenklachten in Nederland.
SGC beschikt over 52
geschillencommissies die klachten
over verschillende onderwerpen
behandelen. Consumenten en
ondernemers wordt zo een
goedkope, snelle en laagdrempelige
proceduremogelijkheid geboden.
Samenwerking Europese Unie met
(ontwikkelings)landen overzee
Deze week hebben we ook
gesproken over de relatie van de EU
met de zogenaamde ACS-landen. Dit
zijn 79 (ontwikkelings)landen vrijwel allemaal oud-koloniën - uit
Afrika, het Caribisch gebied en de
Stille Oceaan. De samenwerking
tussen "Europa" en deze landen
dateert al van het ontstaan van de
Europese Gemeenschappen. Drie
thema´s staan centraal bij deze
samenwerking:
ontwikkelingssamenwerking,
economische samenwerking en de
bevordering van democratie en
mensenrechten. Daarnaast werkt de
EU buiten haar territorium samen
met zogenaamde Landen en
Gebieden Overzee (LGO´s). Dit zijn 25
landen of gebiedsdelen die een
speciale relatie met een van de
Europese lidstaten hebben. Deze
LGO´s behoren grondwettelijk gezien
bij een EU-lidstaat en zijn dus geen
onafhankelijke staten. Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en Caribisch
Nederland zijn Nederlandse LGO´s.
Het Europees Ontwikkelingsfonds
(EOF) zorgt voor de financiering van
de samenwerking met de landen en
gebieden overzee. Sinds de
goedkeuring in 2001 van het huidige
LGO-besluit zijn de regionale en
internationale omgevingen
aanzienlijk veranderd. Nieuwe
politieke prioriteiten zijn naar voren
gekomen op Europees en
internationaal niveau, zoals milieu,
klimaatverandering, duurzaam
beheer van natuurlijke hulpbronnen
alsmede veranderingen in de
wereldwijde handelspatronen. Bij de
herziening van het LGO-besluit voor
de periode 2014 - 2020 wordt
hiermee nu rekening gehouden.

Paardenvleesaffaire
De Europese Commissaris voor
gezondheid en
consumentenbescherming heeft in
het Europees Parlement uitleg
gegeven over de situatie. Het is nu
iets meer dan een maand geleden
dat de eerste gevallen van het
gebruik van paardenvlees in plaats
van rundvlees bekend werden.
Sindsdien zijn er vele nieuwe
gevallen bekend geworden en er
zullen de hele maand maart nog
DNA-testen uitgevoerd worden om
de omvang van de fraude in beeld te
krijgen. De Commissaris wees er
expliciet op dat hier niet gaat om een
veiligheidskwestie maar om
etiketfraude. De Commissaris deed
drie voorstellen om het huidige al
goedwerkende systeem van
wetgeving in de uitvoering te
versterken: 1) Lidstaten worden
opgedragen financiële boetes te
zetten op het overtreden van
voedselketenregels. 2) Meer
controles tijdens de voedselketen. 3)
Het land van oorsprong verplicht op
het label.
Hervorming van het
Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid
We hebben deze week gestemd over
het onderhandelingsmandaat voor
het landbouwbeleid voor de periode
2014 - 2020. Daarbij is een aantal
wijzigingen voor het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB) voorgesteld. Een van de
belangrijkste veranderingen is het
afschaffen van het melkquotum.
Deze beperking op de melkproductie
verdwijnt in 2014. Om te voorkomen
dat dit meteen voor een "crisis"
zorgt, hebben we voorgesteld
minstens drie maanden steun te
verlenen aan melkproducenten die
vrijwillig hun productie met ten
minste 5% verlagen. Daarnaast
hebben we ingestemd met
vergroening van de landbouw. Dit
houdt in dat natuur en milieu een
grotere plaats krijgen in deze sector.
De drie belangrijkste maatregelen
om vergroening te bereiken, zijn het
afwisselend houden van gewassen,
het behoud van permanent grasland
en de inrichting van ecologische

focusgebieden. Denk bij dit laatste
bijvoorbeeld aan braakland, een
bufferstrook, een bloemenstrook of
een landschapselement. Tevens
hebben we ervoor gepleit om de
bureaucratie te beperken. We
moeten de tijd verminderen die
boeren aan papierwerk besteden.
Lidstaten kunnen nu voor boeren
een steunaanvraag indienen die voor
meerdere jaren geldig blijft. Zo
hoeven de boeren niet elk jaar hun
verzoek in te dienen, maar alleen als
er veranderingen zijn.

gelijk worden gemaakt. In totaal
werd er vanuit Europa 5 miljard euro
beschikbaar gesteld voor Egypte in
de vorm van leningen en subsidies.
Vanuit Europa eisen we
hervormingen in ruil voor deze
betalingen, het "meer voor meer"principe. Dit betekent voor mij
echter, en dat heb ik mevr. Ashton
ook duidelijk gemaakt, dat het
bedrag ook lager kan uitvallen als
hervormingen uitblijven. "Meer voor
meer" betekent immers ook "minder
voor minder".

De landbouw is onmisbaar voor onze
voedselvoorziening. Zowel de
landbouw, natuur als de
boerenbedrijven moeten een
gezonde toekomst hebben. Nu zijn er
nog grote verschillen tussen de
lidstaten wat de hoogte van de EUfinanciering voor landbouwers
betreft. Wij hebben voorgesteld om
deze verschillen te verkleinen. Geen
enkele landbouwer zou minder dan
65% van het EU-gemiddelde moeten
ontvangen. Jonge landbouwers
moeten daarnaast een aanvullende
25% ontvangen voor een maximum
van 100 hectare. De lidstaten kunnen
ook meer geld besteden om kleine
boeren te ondersteunen. Daarbij is
besloten dat de namen van
landbouwers die EUlandbouwsubsidies ontvangen,
openbaar worden gemaakt.

Voor wat betreft Syrië zijn er politici
die voorstellen om de oppositie, en
dan specifiek het Vrije Syrische
Leger, te bewapenen. Ik betwijfel of
dat een goed idee is. We moeten
daar voorzichtig mee zijn. Zeker
wanneer delen van de oppositie
ideologieën aanhangen die indruisen
tegen alles waar Europa voor staat.
Die groepen worden zelfs door
mensenrechtenorganisaties
beschuldigd van massale
schendingen van mensenrechten.
We moeten niet alleen denken aan
het einde van het regime, maar ook
aan de opbouw van een nieuw Syrië.
Een absolute prioriteit nu is ervoor
zorgen dat de 3 miljoen
vluchtelingen in Syrië een veilig
onderkomen krijgen. Het Europees
Parlement heeft eerder gesproken
over het creëren van
veiligheidszones. Die oproep heb ik
woensdag nogmaals kracht bijgezet.

Over de definitieve vorm van het
nieuwe EU-landbouwbeleid zal later
dit voorjaar worden besloten na het
gereedkomen van de
onderhandelingen met de ministers
van Landbouw van de lidstaten en de
Europese Commissie. Bij deze
besprekingen zullen ze steeds een
goede balans tussen
voedselzekerheid en een verbetering
van de milieubescherming in het oog
moeten houden.
Buitenlands beleid
De woensdagmiddag stond deze
week in het teken van het
Buitenlands beleid van de EU, met
onder ander debatten over Egypte
en Syrië. In Egypte zien we dat
grondrechten en vrijheden van
vooral vrouwen en religieuze
minderheden feitelijk met de grond
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