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Ruim een maand is verstreken sinds ik in mijn laatste nieuwsbrief mijn
kandidatuur voor de positie van Europese Ombudsman aankondigde.
Afgelopen maandag maakte de President van het Europees Parlement
bekend dat er in totaal 6 kandidaten zijn die aan de gestelde
voorwaarden voldoen. Met veel enthousiasme en energie kan ik me
voor gaan voorbereiden op de hoorzitting op 18 juni aanstaande en op
de officiële stemming begin juli.
Een maand geleden schreef ik ook over de (toen) aanstaande
troonswisseling. Het was een grote eer om deze historische dag van
dichtbij mee te mogen maken. De beëdiging van Koning WillemAlexander in de Nieuwe Kerk was een indrukwekkende ceremonie,
met als hoogtepunt de mooie woorden van dank van de nieuwe
Koning gericht aan zijn moeder, en het meer dan verdiende ovationele
applaus dat daar op volgde. Het zal voor iedereen even wennen zijn,
na 33 jaar Koningin Beatrix, maar ik heb vertrouwen dat het aanzien
dat Koningin Beatrix alom in Europa genood, ook Koning WillemAlexander zal opbouwen.
Het was mooi om te zien hoe iedereen in Nederland in de ban leek te
zijn van deze dag. Ondanks de vele meningsverschillen en de grote
diversiteit van onze bevolking was er een groot gevoel van
saamhorigheid.

Budget Europa
Grote ophef was er in Nederland
over de bijbetaling aan Europa. Ik
moet daarop reageren. We
werken in Europa met een
meerjarenbudget. Dat
meerjarenbudget was er voor 7
jaar, dus van 2014 tot en met
2020. In 2007 kregen we een
budget van 942.8 miljard euro
dat loopt tot en met 2013. Binnen
dat budget zijn er afspraken
gemaakt over de verschillende
soorten uitgaven. Landbouw,
extern beleid, structuurfondsen,
onderzoek- en ontwikkeling, etc.
Ook is het budget opgedeeld in
begrotingsjaren, naar
verplichtingen en betalingen. Aan
het begin van het meerjarenkader
worden verplichtingen aangegaan
tot het maximum van de
categorie, de betalingen lopen
echter niet parallel met de
verplichtingen. Dat betekent in de
systematiek die we hebben dat
de eerste jaren van het
meerjarenbudget we minder
betalen dan we aan
verplichtingen hebben. Dat geld
moet dan terug naar de lidstaten,
omdat Europa geen tekort maar
ook geen overschot mag hebben.
Nederland heeft zo in de laatste
jaren 630 miljoen euro terug
gekregen. Als er meer flexibiliteit
zou zijn, zowel over de toedeling
naar uitgaven categorieën als in
de jaren, dan zou dit probleem
niet zijn ontstaan. Dat weten
allen in Den Haag. Op de keper
beschouwd heeft Nederland een
voordeel, omdat Europa niet
alleen zuiniger is dan eerder
aangegaan, maar ook omdat zelfs
als de 11 miljard tekort aan
betalingskrediet - waarvan nu 7,4
miljard zijn vrijgegeven helemaal nodig zou zijn, dit voor
Nederland zou betekenen een
bijbetaling van maximaal 500
miljoen, terwijl de teruggave 630
miljoen was.
De enige remedie is meer
flexibiliteit in jaren en per
categorie, zodat dergelijke

problemen zich niet meer kunnen
voordoen en dat is precies was
we vragen voordat we onze
toestemming geven voor het
lagere budget vanaf 2014.
Iedereen zuinig, dan ook Europa.
Hernieuwbare energie in de
Europese energiemarkt
Het Europees Parlement heeft
besloten dat hernieuwbare
energie overal in de Europese
Unie op grond van dezelfde
criteria gestimuleerd moet
worden. Na een opstart periode
wordt het nu hoog tijd om de
verschillende nationale
financieringsregelingen te
stroomlijnen. De meer dan 170
regelingen zijn onnodig kostbaar
en er is geen sprake van een goed
functionerende
gemeenschappelijke markt. Door
te stroomlijnen en op grond van
dezelfde criteria te stimuleren,
kunnen we ons schaars geld
efficiënter inzetten om de zeer
belangrijke hernieuwbare energie
markt in de Europese Unie verder
te ontwikkelen.
Offshore-olie, gas en
schaliegasprospectie, -exploratie
en -productieactiviteiten
Voor het eerst zal er EU breed
offshore gas- en oliewetgeving
bestaan. De olieramp en de
nasleep daarvan in de Golf van
Mexico in 2010 heeft de
noodzaak daartoe getoond. Het
doel van de nieuwe wetgeving is
om de controle op olie en
gasbedrijven aan te scherpen en
internationaal erkende beste
praktijken in de hele Europese
Unie te verspreiden. Olie en
gasbedrijven worden nu ook
verplicht gesteld om te testen of
hun noodplannen uitgevoerd
kunnen worden onder alle
klimatologische omstandigheden.
Omdat gas of olieboringen in
bepaalde gebieden niet verboden
kunnen worden, kan de EU op
deze manier toch invloed
uitoefenen om ervoor te zorgen

dat het risico van boren onder
extreme omstandigheden,
bijvoorbeeld in het Noordpool
gebied, tot een minimum beperkt
blijft. Verder is er afgesproken dat
er, alvorens men mag beginnen
met boren, een risicoanalyse
moet zijn gevoerd en een
noodplan moet zijn opgesteld,
men moet aantonen over
adequate financiële middelen te
bezitten om een eventuele ramp
te bestrijden. Daarnaast worden
deze bedrijven volledig financieel
aansprakelijk gesteld voor
milieuschade. Deze scherpe
regels gelden ook voor exploratie
en productie van schaliegas.
Europese Centrale Bankprudentieel toezicht op
kredietinstellingen
Woensdag is de bankenunie een
stap dichterbij gekomen. Het
Europees Parlement heeft in
Straatsburg een tweetal
wetsvoorstellen aangenomen die
samen het Gemeenschappelijk
Toezichtmechanisme opzetten
voor banken onder leiding van de
Europese Centrale Bank. Dat wil
zeggen dat de Europese Centrale
Bank de bevoegdheid krijgt om de
grote banken van de 17
Eurolanden in de gaten te houden
om zo tijdig risico's te ontdekken
en banken te dwingen actie te
ondernemen. Het is de bedoeling
om uiteindelijk het toezicht uit te
breiden naar alle
kredietinstellingen.
Belastingfraude en
belastingparadijzen
Het Europees Parlement heeft
zich duidelijk uitgesproken voor
het aanpakken van
belastingfraude en
belastingparadijzen. Dat deed ze
in een resolutie, die dinsdag is
aangenomen. Zowel illegale
vormen, zoals belastingfraude en
belastingontwijking, als legale
vormen, zoals ontwijking en
agressieve belastingplanning
gebaseerd op mazen in de wet,

moeten aangepakt worden. Een
reeks voorgestelde maatregelen,
waaronder het beter op elkaar
laten aansluiten van Europese
belastingstelsels en meer
Europese en internationale
samenwerking, dragen daartoe
bij.
Regionale strategieën voor
industriegebieden in de EU
Oude industriegebieden, die hard
getroffen zijn door de neergang
van vele traditionele sectoren als
kolen, staal, textiel en
machinebouw, kampen met grote
problemen en zijn afhankelijk
geworden van Europese
financiering om te
herstructureren. De financiële en
economische crisis komt daar nog
eens bovenop en weerhoudt
private partijen ervan te
investeren in deze gebieden. Het
sectoraal beleid alleen is niet
meer voldoende om deze
gebieden er bovenop te krijgen
en de doelstellingen van de
Europa 2020-strategie te
verwezenlijken. Daarom wordt
gekeken naar extra steun vanuit
het cohesiebeleid. Deze steun
richt zich voornamelijk op de
combinatie van economische,
sociale en territoriale
ontwikkeling, door bijvoorbeeld
vestigingslocaties aantrekkelijker
te maken.
De situatie van Syrische
vluchtelingen in buurlanden
Het drama in Syrië neemt steeds
grotere vormen aan. Miljoenen
mensen zijn op de vlucht
geslagen, en dat heeft ook
serieuze consequenties voor
buurlanden als Jordanië, Libanon
en Turkije. In Jordanië is het
vluchtelingenkamp Al-Zataari met
150.000 bewoners inmiddels de
5e 'stad' van het land, terwijl er
eigenlijk maar voor 60.000
mensen plek was. In Libanon, met
een bevolking van slechts 4,2
miljoen, bevinden zich
momenteel ruim 460.000

Syrische en 500.000 -reeds
aanwezige- Palestijnse
vluchtelingen. Dat is een vijfde
van de bevolking! De situatie is
schrijnend, zeker met het oog op
de aankomende zomer die in
Jordanië en Libanon binnenkort
tot hoge temperaturen gaat
leiden met grotere watertekorten
en gezondheidsrisico's. Er moet
vanuit de Internationale
Gemeenschap snel meer
humanitaire hulp komen, daar
zijn gelukkig velen het over eens.
De hamvraag blijft echter hoe we
de crisis in Syrië zelf tot een einde
kunnen brengen en over het
antwoord op deze vraag is de
eensgezindheid een stuk kleiner.
De sancties van de EU lopen op 1
juni af en moeten verlengd
worden. De Britten hebben al
aangegeven graag wapens te
willen leveren aan de oppositie,
andere landen zien daar niks in.
Mochten er wapens geleverd
gaan worden, aan wie dan? Hoe
zorg je ervoor dat die wapens niet
in handen vallen van
extremistische organisaties
binnen de Syrische opposite,
zoals het Al-Nusra front? De
Verenigde Staten en Rusland
willen in juni in Genève een
nieuwe conferentie organiseren
over de Syrische crisis. Rusland
gaat ondertussen vrolijk door met
het leveren van geavanceerde
raketten aan het Syrische regime.
Hoe groot is, onder deze
omstandigheden, de kans dat
zo'n conferentie tot resultaten
leidt? Kort samengevat het debat
van deze week in het Europees
Parlement: Vele vragen, weinig
oplossingen.
Pensioenrapport
Deze week hebben we gestemd
over mijn pensioenrapport. Ik ben
blij dat dit, na lang werken, met
een grote meerderheid in het
Parlement is aangenomen. Het
rapport stelt dat lidstaten zelf
verantwoordelijk zijn en blijven
voor hun pensioenstelsel, maar

dat Europees toezicht nodig is.
Wij Europeanen worden gelukkig
steeds ouder, tegelijkertijd zijn er
steeds minder jongeren. Dat
betekent dat de pensioenen van
een steeds grotere groep
ouderen, door minder jongeren
steeds langer moet worden
gefinancierd. Ondertussen is al
een derde van onze bevolking
ouder dan 55 jaar. Een groter
aandeel van de
overheidsbegroting gaat dus naar
pensioenen. Dit heeft gevolgen
voor het Groei- en Stabiliteitspact
en dus voor de euro.
Tegelijkertijd zien we dat in
landen waar de crisis hard heeft
toegeslagen, zoals Griekenland en
Portugal, als eerste gekort wordt
op de pensioenen. Ik vind dat we
ieder een menswaardig bestaan
moeten kunnen bieden. In
Nederland hebben we gelukkig
gespaard voor onze pensioenen
via de pensioenfondsen. Hierdoor
heeft de vergrijzing bij ons
minder impact dan in landen
waar niet gespaard is voor het
pensioen. In mijn rapport roep ik
lidstaten dan ook op om de
pensioensystemen te hervormen
en toekomstbestendig te maken.
Dat betekent reserveren voor de
1e pijler en sparen in de 2e pijler
zoals we die in Nederland
kennen. Ook voor de eerste
pijler- onze AOW- moet gespaard
worden. We kunnen niet de hele
last op de jonge generatie leggen.
Ook moet men langer en meer
werken. Dit betekent dat we de
50+-ers, die nu aan de kant staan
en willen en kunnen werken, aan
het werk moeten helpen.
Nederland zou hier veel kunnen
leren van de Scandinavische
landen waar de
arbeidsparticipatie van deze
leeftijdsgroep veel hoger ligt.
Belangrijk is ook dat het pensioen
niet in de weg staat als mensen
van baan willen veranderen. Wie
rechten opbouwt in een ander
land, moet die kunnen behouden.

Het kan niet zo zijn dat
aanvullende pensioenen
vervallen, en dat gebeurt nu wel!
In Duitsland verlies je je
aanspraak wanneer je korter dan
5 jaar in een bedrijf hebt gewerkt.
Het kan heel simpel en goed
geregeld worden. We moeten in
Europa minimumeisen afspreken
voor de verwerving van een
pensioen en gaan voor dezelfde
behandeling van actieve
deelnemers en slapende rechten.
Tenslotte, ik maakte me zorgen,
en dat staat ook in het rapport,
over voorstellen van de Europese
Commissie om hogere
buffereisen (solvency) aan
pensioenfondsen op te leggen. Ik
ben blij dat het Europees
Parlement zich heeft
uitgesproken tegen deze plannen.
Het zou leiden tot investeringen
in laagrentende staatsobligaties
en lagere
pensioenuitkeringen. Inmiddels
heeft de Europese Commissie,
twee dagen na de stemming van
mijn rapport, bekend gemaakt
niet met hogere buffereisen voor
pensioenfondsen te komen! Al
het harde werken is dus niet voor
niks geweest.
Handelsovereenkomst tussen de
EU en de VS
Ook hebben we deze week
ingestemd met het openen van
de onderhandelingen tussen de
EU en de VS over een grote
handelsovereenkomst. Bij deze
onderhandelingen zijn drie zaken
van groot belang: een betere
wederzijdse toegang tot de
markten, een verlaging van de
zogenaamde niet-tarifaire
belemmeringen (zoals overbodige
administratieve regels) én
gemeenschappelijke regels om
problemen in de internationale
handel aan te pakken. Volgens
schattingen van de
Europese Commissie zou de
Europese economie door het
handelsakkoord kunnen groeien

met bijna 120 miljard euro per
jaar. Ook zal er veel
werkgelegenheid worden
gecreëerd aan beide zijden van
de Atlantische Oceaan. De EUexport naar de VS zou kunnen
toenemen met 28%, wat
betekent dat er een verhoging
van 6% van de totale EU-export
zal zijn. Waakzaamheid en
aandacht voor details zijn echter
nodig. De Europese landbouw en
de Europese consumenten
hebben terecht zorgen over
diergeneeskundige en
plantaardige eisen die bijdragen
aan de voedselveiligheid en het
consumentenvertrouwen.
Bosnië en Herzegovina
De grondwet van Bosnië en
Herzegovina maakt een
onderscheid tussen
'grondwettelijke staatsburgers'
zoals Bosniaks (moslims), Kroaten
en Serviërs, en minderheden
zoals de Roma en joden. Alleen
'grondwettelijke staatsburgers'
mogen zich verkiesbaar stellen
voor het 'Volkshuis' van het
Bosnisch parlement en het
presidentschap. Het Europees Hof
heeft reeds in 2009 geoordeeld
dat deze bepalingen een inbreuk
zijn op het discriminatieprincipe
en het recht op vrije
verkiezingen zoals vastgelegd in
het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens. Bosnië en
Herzegovina heeft nog steeds
niets veranderd na deze
uitspraak, en boekt in zijn
algemeenheid nauwelijks tot
geen vooruitgang in de richting
van toetreding tot de EU. Het is
naar mijn idee voor Europa dan
ook tijd om op de vele woorden
van de afgelopen jaren nu
eindelijk daden te laten volgen.
Mijn Duitse collega Doris Pack
had daarom donderdag in een
resolutie voorgesteld om de
lidstaten van de Raad van Europa
op te roepen het lidmaatschap
van Bosnië en Herzegovina op te
schorten. Daarnaast zouden we

eens moeten nadenken over het
starten van procedures voor het
opschorten van de financiële
steun in het kader van de het
pretoetredingsproces, steun die
voor Bosnië en Herzegovina voor
2013 op ruim 100 miljoen euro
uitkomt. Helaas was er vanwege
het ontbreken van de steun van
de Sociaal-Democraten geen
meerderheid in het Europees
Parlement voor deze
maatregelen.
De kracht van Europa
Ontmoet EU-president Herman
Van Rompuy, CDA-leider Sybrand
Buma, CDA-Europarlementslid
Corien Wortmann en vele
anderen! U bent welkom bij het
congres van de CDA
eurodelegatie 'De kracht van
Europa'. Dit is vrijdag 7 juni van
13.30 tot 17 uur in het
Spoorwegmuseum in Utrecht (bij
Maliebaanstation). Spreek mee
over de economie en veel andere
onderwerpen! Gratis toegang via
europa@cda.nl. Meer
informatie: http://bit.ly/12rYQyg
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