Ria Oomen-Ruijten
Europa nieuwsbrief

nr. 136, september 2013

Na een mooie zomervakantie hebben we eind augustus de
werkzaamheden met veel plezier weer hervat. Ik hoop van harte dat
ook u van het mooie weer heeft kunnen genieten en vol energie weer
aan de slag bent gegaan.
Helaas is het seizoen voor de stad Maastricht en de Euregio met een
domper begonnen. De vele verzamelde mensen op het Vrijthof
moesten lijdzaam toezien hoe de titel Culturele Hoofdstad van Europa
2018 werd toegekend aan Leeuwarden. Ik ben blij met de
aankondiging van Gouverneur Bovens dat nu overgegaan wordt op
plan 'C', de C van Cultuur. De komende maanden moet vanuit
provincie en gemeenten bekeken worden welke plannen van de
"culturele hoofdstad-aspiraties" alsnog gerealiseerd kunnen worden.
Ook zonder officiële titel blijft Maastricht als meest Europese stad van
Nederland een culturele hoofdstad om trots op te zijn. Een plek waar
door de eeuwen heen vele culturen hun indrukwekkende sporen
hebben achtergelaten in een sfeer van grensoverschrijdende
verbinding, respect en innovatie.
Ook in Turkije, waar ik begin deze maand was voor een congres van de
Turkse Ombudsman, werd teleurgesteld gereageerd op een verkiezing.
Voor de vijfde keer op rij greep Istanbul naast de Olympische Spelen.
Ongetwijfeld zal dit door Premier Erdogan beschouwd worden als
nieuw bewijs van een internationale samenzwering, bedoeld om de
voortgang van Turkije te vertragen. Op het congres van de Turkse
Ombudsman, waar ik constructieve kritiek leverde op een aantal
zorgelijke ontwikkelingen in Turkije, beschuldigde Premier Erdogan de
EU bijvoorbeeld al van een lastercampagne rondom de Gezi-Parkprotesten om de publieke opinie ten aanzien van Turkije negatief te
beïnvloeden. Een signaal dat de relaties tussen de EU en Turkije niet
bepaald optimaal zijn op dit moment. Tegen deze achtergrond zal ik
volgende maand een start maken met mijn jaarlijkse Turkije-resolutie
voor het Europees Parlement. Het zal, ook met het oog op de
verkiezingen van het Europees Parlement in 2014, zeker geen
gemakkelijke klus worden!

Hypotheekovereenkomsten
Een hypotheek is vaak de
belangrijkste en langste financiële
verbintenis die een gezin aangaat
en is voor velen essentieel om in
het bezit van een huis te komen.
Met de Europese hypotheekmarkt
is veel geld gemoeid, ongeveer
6.000 miljard euro. Mede als
gevolg van de crisis heeft het
Europees Parlement initiatieven
genomen die het verantwoordelijk
verstrekken en opnemen van
krediet verbeteren. Verder zijn er
regelingen opgenomen die de
consument beschermen: een
kredietwaardigheidsbeoordeling
om risico's voor consumenten
zichtbaarder te maken, langere
bedenktijd voor consumenten en
een verbeterde adviesverlening.
Ook komen er maatregelen die het
Europees kader voor de
hypotheekmarkt versterken,
zonder daarbij inbreuk te doen op
nationale modellen die hun
oorsprong vinden in culturele en
wettelijke tradities.
Visumverplichting voor
onderdanen van derde landen
Als reactie op het misbruik van het
gemeenschappelijk visumstelsel
door mensen uit derde landen,
hebben we een reeks maatregelen
aangenomen die hieraan een einde
maken. Naast technische
aanpassingen krijgt de Europese
Unie een tweetal nieuwe politieke
instrumenten. Ten eerste, de
"visumvrijwaringsclausule" die de
Europese Unie in staat stelt om in
bepaalde omstandigheden de
visumvrijstelling voor een bepaald
land op te schorten. Ten tweede
wordt het systeem voor
visumwederkerigheid herzien. Deze
herziening zorgt ervoor dat indien
een niet-EU-lidstaat inbreuk maakt
op de visumwederkerigheid, alle
lidstaten meteen de visumplicht
invoeren voor burgers van dat land.

Verbeterde bescherming van
slachtoffers van misdrijven en
verdachten
We zetten ons al lange tijd in voor
meer bescherming van de rechten
van enerzijds slachtoffers van
misdrijven en anderzijds
verdachten en beklaagden. De
bepalingen van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de
Mens en de jurisprudentie van het
Europees Hof worden niet in alle
lidstaten op dezelfde manier
uitgevoerd en nageleefd en leiden
binnen de Europese Unie tot
uiteenlopende normen. De richtlijn
die dinsdag tijdens de plenaire
zitting is aangenomen, zal in alle
lidstaten worden uitgevoerd,
ongeacht hun rechtsstelsels, en zal
op die manier in heel Europa voor
identieke normen zorgen. Zo moet
bijvoorbeeld het recht van
verdachten en beklaagden op
toegang tot een advocaat, nog
voordat de politie mag verhoren,
een algemeen beginsel zijn
waaraan alle lidstaten moeten
voldoen.
Situatie in Syrië
Waar een militaire aanval van de
Verenigde Staten op Syrië op
zondagavond nog slechts een
kwestie van dagen leek, heeft de
opmerking van Minister van
Buitenlandse Zaken Kerry de
diplomatieke deur weer op een
kiertje gezet. Wanneer Syrië haar
chemische wapens onder
internationaal toezicht stelt, kan
een militaire aanval voorkomen
worden. Het plan is overal ter
wereld, ook in het Europees
Parlement, enthousiast onthaald.
Zelf ben ik gematigd positief. Ik ben
geen voorstander van militair
ingrijpen, maar ik heb ook grote
zorgen over de uitvoerbaarheid van
het Kerry-plan. Kunnen we Assad
vertrouwen? Wie gaat de controles
uitvoeren, en hoe kunnen we hun
veiligheid garanderen? Weten we
zeker dat dit geen uitsteltactiek van
Rusland en Syrië is? Dit plan heeft
enkel kans van slagen wanneer het

snel gekoppeld wordt aan een
sterke VNVeiligheidsraadsresolutie, die ook
consequenties voorziet wanneer
Syrië zich niet aan de afspraken
houdt. Daarnaast moeten we niet
vergeten dat het wegnemen van
chemische wapens het
bloedvergieten in Syrië niet zal
stoppen. Al 100.000 mannen,
vrouwen en kinderen hebben het
leven gelaten, en het einde is nog
niet in zicht. Ik ben ervan overtuigd
dat enkel een politieke oplossing
duurzame vrede kan garanderen,
en de internationale gemeenschap
moet alles op alles zetten om zo
snel mogelijk alle betrokkenen aan
tafel te krijgen in Genève.
Europees Defensiebeleid
In dagblad Trouw verscheen vorige
week een artikel onder de kop
'Christendemocraten pleiten voor
legereenheid onder Europees
gezag'. Collega´s uit de EVP-fractie
hadden een discussiestuk
gepresenteerd over de toekomst
van het Europees Veiligheids- en
Defensiebeleid in aanloop naar de
Europese top van december, waar
dit onderwerp op de agenda van de
Europese regeringsleiders zal
staan. Daarin werd een aantal
aanbevelingen voor de discussie
opgevoerd, met als meest
vergaande idee het creëren van
een EU-leger onder Europees
bevel. Zoals ik in een reactie al heb
gemeld, het staat iedereen vrij om
te dromen! Een gemeenschappelijk
Europees Defensiebeleid is
momenteel niet aan de orde, het is
wel belangrijk om deze discussie nu
te voeren. Tegen de achtergrond
van grote en ongecoördineerde
bezuinigingen op nationale
defensiebudgetten is het juist nu
belangrijk om te kijken wat de
meerwaarde van Europese
samenwerking kan zijn. Ik ben
ervan overtuigd dat we door
sterkere samenwerking op gebied
van opleiding, inkoop van materiaal
en industrieel en technologisch
onderzoek veel geld kunnen

besparen, zonder afbreuk te doen
aan onze eigen operationele
capaciteit en onze nationale
bevoegdheden.
Russische druk op Oostelijk
Partnerschap
De EU geeft via het zogenoemd
Oostelijk Partnerschap vorm aan de
betrekkingen met haar Oostelijke
buurlanden, met als belangrijkste
doel het versterken van de
samenwerking tussen de EU en
deze landen. Dit wordt, onder
andere, gedaan door het tekenen
van associatieverdragen en
vrijhandelsovereenkomsten, om zo
deze landen te ondersteunen in
hun democratische en
economische ontwikkeling. Dit gaat
niet altijd even gemakkelijk. Vooral
Rusland probeert met enige
regelmaat de inspanningen vanuit
Brussel en de buurlanden te
frustreren. Zo ook in de afgelopen
weken; in de aanloop naar een top
in Vilnius in november waar
Oekraïne, Moldavië en Georgië
waarschijnlijk een belangrijke stap
zullen zetten in hun relatie met de
EU, voerde Rusland de druk op
deze landen via o.a.
handelssancties stevig op. Het lijkt
alsof Rusland deze regio nog steeds
als haar exclusieve invloedssfeer
beschouwt. Vanuit het Europees
Parlement hebben we daarom deze
week de Russische druk scherp
veroordeeld en nogmaals het
soevereine beslissingsrecht van al
deze landen onderstreept. Tevens
hebben we de EU opgeroepen om
met concrete en effectieve
maatregelen te komen ter
ondersteuning van de
partnerlanden.
Onlinegokken op de interne markt
Onlinegokken wordt steeds meer
een populaire hobby. Maar het
blijft wel gevaarlijk én verslavend.
Het is belangrijk om in dit soort
sectoren goede en strenge
Europese maatregelen te hebben.
Daarom hebben wij gestemd voor
nieuwe wetgeving. Hierbij gaat het

om het voorkomen van
gokverslaving, het verbeteren van
de controle op witwaspraktijken en
het vermijden van
wedstrijdvervalsing. Daarnaast
wordt er ingezet op een meer
betrouwbare identiteitscontrole en
worden jongeren meer bewust
gemaakt van de gevaren van
gokken. Zo moet op de homepage
van een gokwebsite een link
worden geplaatst naar online
informatie over gokverslaving en
naar mogelijkheden om
professionele hulp te krijgen.
Gelijke beloning van mannelijke
en vrouwelijke werknemers
We hebben deze week een grote
stap gezet op weg naar een gelijke
beloning van man en vrouw op de
werkvloer. Deze ongelijkheid wordt
elk jaar wel kleiner, maar dit proces
gaat heel langzaam. Er bestaat nog
steeds een gemiddelde, grote
loonkloof van 16,2%. Zo moeten de
lidstaten de loonkloof met
minstens 5 procentpunt per jaar
gaan verkleinen. Tegen 2020 moet
de genoemde ongelijkheid
definitief verleden tijd zijn.
Bankentoezicht
Een belangrijke stap is gezet op het
gebied van de bankenunie. Na de
eerdere genomen stappen wordt
nu het bankentoezicht toegevoegd.
Dit toezicht zal vanaf 2014 ingaan
en zal de 130 grootste banken van
de eurozone, waaronder de vier
grootste banken in Nederland,
onder direct toezicht plaatsen van
de Europese Centrale Bank (ECB).
Naast het instellen van controle
heeft het voorstel tot doel het
vertrouwen in de Europese
bankensector te herstellen. Het
gebrek daaraan maakt het voor
bedrijven en burgers nog steeds
erg moeilijk om aan geld komen.
Ten slotte krijgt het Europees
Parlement inzicht in de
belangrijkste discussie binnen de
ECB over bankentoezicht en laat zo
de toezichthouder zelf publieke

verantwoording afleggen over de
genomen besluiten.
Bestrijding van
jeugdwerkloosheid: mogelijke
uitwegen
Tot slot hebben we deze week een
rapport over de bestrijding van
jeugdwerkloosheid aangenomen.
De jeugdwerkloosheid in de EU is
hoog, al verschilt dit per lidstaat.
Jongeren die na of gedurende vier
maanden geen werk of opleiding
hebben, verdienen een kans op een
goede arbeidsplaats, opleiding of
scholing. Lidstaten moeten zo
aangespoord worden om de
jeugdwerkloosheid aan te pakken.
We moeten ingrijpen om ervoor te
zorgen dat er geen generatie
verloren gaat van mensen die
kunnen en willen werken. Een baan
kan uiteraard niet gegarandeerd
worden, maar alles moet in het
werk worden gesteld om ervoor te
zorgen dat iedere jongere zonder
werk of opleiding, aan de slag kan,
of dat nu is met een stage, baan of
een opleiding. Lidstaten moeten
hier zelf invulling aan geven, maar
de EU heeft hiervoor voorlopig een
bedrag van 6 miljard euro
vrijgemaakt.
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