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CDA-Europarlementariër Esther de Lange wil 
Europese consumenten beter beschermen. 
Daarom heeft ze na een aantal recente geval-
len van voedselfraude een uitgebreid rapport 
hierover gepresenteerd in het Europarlement. 
In dat rapport pleit zij voor strengere en slim-
mere controles van voedsel. 

“De Europese Commissie en de EU-lidstaten moe-
ten hun focus, beleid en controles uitbreiden van 
uitsluitend gezondheidsaspecten naar alle gevallen 
van voedselfraude”, vindt De Lange.  “Ons voed-
sel is nog nooit zo veilig geweest. De kans dat u 
aan griep komt te overlijden is meer dan 260 keer 
groter dan door onveilig voedsel. Gezondheid gaat 
voor alles, maar door de eenzijdige focus daarop 
blijven andere gevallen van voedselfraude nu 
grotendeels buiten beeld. Die oogkleppen moeten 
zo snel mogelijk af.” Dat vraagt volgens De Lange 
om een andere manier van werken, in Europa en 
in de lidstaten. “Het feit dat Europa nog niet eens 
de defi nitie van voedselfraude heeft vastgelegd 
laat zien dat die omslag in het denken nog in de 
kinderschoenen staat.”

Producten met een hoog risico op fraude zijn on-
der andere olijfolie, vis en biologische producten. 
Fraudeurs slaan vooral toe waar de pakkans klein 
is en de winst groot. De paar rotte appels verpes-
ten het voor de grote groep goedwillende produ-
centen, stelt De Lange. Zij ontving zelfs signalen 
dat de georganiseerde misdaad zich steeds vaker 

met voedselfraude inlaat. “De producent die een 
eerlijk product afl evert en de consument die het 
etiket niet meer kan vertrouwen zijn hier de dupe”

Het rapport benoemt een aantal elementen die 
structureel het risico op voedselfraude vergroten. 
Zo zijn er volgens De Lange grote verschillen tus-
sen landen in controle en handhaving en heerst er 
een vrijblijvend karakter als het gaat om grens-
overschrijdende samenwerking voor gegevens-
uitwisseling en opsporing. Verder stelt zij dat de 
toegenomen complexiteit van de voedselproduc-
tieketen een belangrijke rol speelt.

Het is volgens De Lange van groot belang de pak-
kans in het geval van voedselfraude te vergroten 
om fraudeurs te ontmoedigen. Voorstellen die ze 
daartoe doet zijn onder andere minder voorspel-
bare controles en hogere sancties. 

De boetes moeten ten minste twee keer zo hoog 
zijn als de illegale winst. Ook moeten bedrijven die 
herhaaldelijk in de fout gaan hun vergunning kun-
nen verliezen. 

Verder vraagt De Lange ook om de rol van de 
Europese controledienst FVO uit te breiden. 
“Alleen wanneer de EU, de nationale overheden 
en het bedrijfsleven de handen ineenslaan, kun-
nen we een vuist maken tegen voedselfraude”, 
aldus De Lange.

Esther de Lange presenteert 
rapport tegen voedselfraude

EVP-Fractie
in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft ingestemd met 
strengere tabakswetgeving. Op de sigaret-
tenpakjes moeten grotere waarschuwingen 
worden gedrukt en smaaktoevoegingen 
zoals menthol worden verboden. Ook wordt 
reclame voor de elektronische sigaret aan 
banden gelegd. CDA-Europarlementslid Es-
ther de Lange is tevreden met het besluit. 

Europa moet volgens haar niet betuttelen door 
op de millimeter nauwkeurig voor te schrijven 
hoe een pakje shag er uit moet zien. “Wel 
moeten we hard optreden om te voorkomen dat 
kinderen beginnen met roken,” zegt De Lange. 
“Vandaar de aanpak van de smaakjes en de 
kleurige pakjes die op jongeren zijn gericht.”

Veel discussie was er over de vraag hoe groot 
de gezondheidswaarschuwingen op de pakjes 
moeten zijn: 50, 65 of 75% van de verpakking. 
“Of die grootte nu 65% of 75% moet zijn was voor 
ons niet het hoofdpunt, maar 50% is te klein. Be-
langrijk is de manier hoe we jongeren ontmoedi-
gen om met roken te beginnen,” aldus de Lange.
Naar aanleiding van een voorstel van De Lange 
heeft Europa zich voorgenomen te gaan kijken 
naar het ‘oefenroken’, zoals bijvoorbeeld met 
de shisha-pen. “We moeten bestuderen hoe we 
ervoor kunnen zorgen dat kinderen onder de 18 
daar geen toegang tot krijgen.” 

De Lange hoopt op een akkoord met de lidsta-
ten nog voor de Europese verkiezingen in mei. 

Strengere tabaksregels 
moeten roken onder 

jongeren ontmoedigen
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Ria Oomen-Ruijten (CDA) rapporteert voor het Eu-
roparlement over de voortgang in Turkije. Volgens 
haar kunnen onderhandelingen bijdragen aan 
hervormingen, zoals meer geloofsvrijheid.

Begin van dit jaar bezocht ik Hatay, een Turkse provin-
cie aan de Syrische grens. Hatay staat tegenwoordig 
vooral bekend als opvangregio voor duizenden Syriërs 
die het geweld in eigen land ontvlucht zijn. 
Maar het is ook een belangrijke regio wegens de his-
torische stad Antioch, het huidige Turkse Antakya. Die 
stad geniet faam als een van de belangrijkste centra 
van het vroege Christendom. Nu nog steeds staan 
Kerken, Synagogen en Moskeeën gebroederlijk naast 

elkaar. Ik sprak er met vele verschillende gelovigen, 
Katholieken, Protestanten, Grieks Orthodoxen, Syrisch 
Orthodoxen, Moslims, Joden, die allemaal hun geloof 
konden uitoefenen en zich daarin gerespecteerd voe-
len, ondanks de verschillen. 

Helaas is respect voor religie en religieuze minderhe-
den niet vanzelfsprekend in Turkije. Het is daarom een 
onderwerp dat jaarlijks terugkeert in het voortgangs-
verslag van het Europees Parlement over Turkije, waar 
ik als rapporteur voor verantwoordelijk ben. In mijn 
verslag herinner ik Turkije aan de noodzaak door te 
gaan met hervormingen op het gebied van de vrijheid 
van godsdienst. 

We zien een Turkije met twee gezichten. Dit werd 
onlangs bevestigd bij de presentatie van het democra-
tiseringspakket van premier Erdogan. Aan de ene kant 
krijgt het Syrisch-Orthodoxe klooster Mor Gabriël ein-
delijk zijn landerijen terug, terwijl er tegelijkertijd geen 
enkele voortgang gemaakt wordt met het heropenen 
van het Grieks-Orthodoxe Halki-Seminarie. 

Het is mijn taak om Turkije een spiegel voor te houden 
die beide gezichten reflecteert door middel van een 
eerlijke en objectieve analyse van wat er goed gaat, 
maar zeker ook van wat er nog verbeterd moet wor-
den. Een eerlijke en objectieve analyse stelt vast dat 
Turkije een belangrijk land is voor de EU. Een groei-
ende economie met een jonge beroepsbevolking, een 
sleutelpositie voor de energievoorziening van de EU 
en een stabiele partner in een roerige regio. 

Ria Oomen-Ruijten, Europarlementslid CDA

Ria Oomen bezoekt de Turkse president Gül, samen 
met haar medewerker Jeroen Lenaers (rechts).

Regerings- en partijleiders van de Europese chris-
tendemocratische partijen kwamen eind oktober 
in Brussel bijeen in aanloop naar de Europese 
Top. EVP-vicevoorzitter Corien Wortmann heeft 
deelgenomen aan deze top. Samen bespraken zij 
de economische situatie in Europa, de banken-
unie en de problemen rondom Lampedusa en 
illegale immigratie.

De tafel was wederom gevuld met een groot aantal 
regeringsleiders. De Duitse bondskanselier Angela 
Merkel kreeg luid applaus voor haar verkiezingsover-
winning kort ervoor. De Luxemburgse premier Jean 
Claude Juncker kreeg ook waardering, omdat zijn 
partij wederom als winnaar uit de verkiezingen kwam. 

De leiders toonden zich optimistischer over de eco-
nomie dan voorheen, omdat er zichtbare lichtpunt-
jes voor een economisch herstel zijn. De Spaanse 
premier Rajoy meldde dat zijn land uit de recessie is. 
Toch is er ook nog veel zorg, met name over de hoge 
werkeloosheid. Daarvoor zijn extra inspanningen 
nodig. 

Het nieuwe economisch beleid begint zijn vruchten 
af te werpen, maar doorgaan met hervorming van de 
begroting en de economie is hard nodig, zo was de 

EVP werkt aan banen en bankenunie
conclusie. Te gemakkelijk wordt de weg van lasten-
verzwaring gekozen en dat vertraagt economisch 
herstel.
Een snelle start van het nieuwe Europese banken-
toezicht is cruciaal, vinden de leiders. Herstel van 
vertrouwen in de bankensector moet helpen om ons 
midden- en kleinbedrijf (MKB) weer voldoende lenin-

Voortgang EU-onderhandelingen Turkije 
Onderhandelen voor democratie

Corien Wortmann, vicevoorzitter EVP

CDA wil geen verplicht vrouwenquotum, maar wel verplichte actie
Het Europees Parlement wil meer vrouwen in topfuncties van beursgenoteerde bedrijven. Het 
parlement steunt het voorstel van de Europese Commissie om de vrouwen een duwtje in de rug 
te geven.

“Positief is dat het parlement geen harde aantallen verplicht stelt, maar actie eist van lidstaten, van 
bedrijven en ook van de Europese instellingen zelf die een belangrijke voorbeeldfunctie hebben”, aldus 
Corien Wortmann.
 
Bij grote beursgenoteerde bedrijven is het aantal vrouwen aan de top nog altijd veel te laag. Het par-
lement streeft naar minstens 40% voor 2020 in Raden van Commissarissen, maar daar komen geen 
directe sancties op. “Beter is te kijken naar procedures en acties om het doel te kunnen halen. Dat vind 
ik veel effectiever. Het spoort bedrijven aan om vrouwen te stimuleren en te faciliteren om topfuncties te 
bekleden”, vindt Wortmann.
Lidstaten moeten dit beleid dan in hun wetten vastleggen. Doen ze dat niet dan krijgen ze sancties 
opgelegd. “Nederland heeft al wetgeving dus bij ons zal er niet veel veranderen”.

Wortmann verzette zich tegen voorstellen van de Europese sociaaldemocraten om bedrijven te straffen 
als ze geen 40% vrouwen aan de top hebben. “Niet de harde grens van 40% maar het doel van een 
evenredige balans tussen mannen en vrouwen staat nu voorop.”

Corien Wortmann benoemd tot rapporteur binnenvaart
CDA-Europarlementariër Corien Wortmann is door het Europees Parlement benoemd tot rappor-
teur voor een belangrijk voorstel voor de binnenvaart. Zij gaat namens alle Europarlementariërs 
een standpunt voorbereiden. Het plan NAIADES II is bedoeld om de kansen voor de binnenvaart te 
versterken.
 
“Steun voor de binnenvaart is hard nodig, want het is een belangrijke sector die hard is geraakt door de 
crisis”, vindt Wortmann. Zij wil nog voor de Europese verkiezingen in mei een uitspraak van het Europarle-
ment. De voorstellen betekenen goed nieuws voor de binnenvaartsector. “Er ligt al jaren geld op de plank 
van het sloopfonds voor innovatie en omscholing van schippers en bemanningsleden. Tot nu toe was het 
vrijwel onmogelijk om hier aanspraak op te maken. De drempel moet flink omlaag. Dan kunnen we het 
geld daadwerkelijk benutten om de binnenvaart sterker te maken”, betoogt Corien Wortmann.

Het voorstel is bovendien bedoeld om certificaten en technische voorschriften voor de binnenvaart in 
Europa te harmoniseren.

gen te kunnen geven. Daarvoor moeten nog enkele 
lastige hordes worden genomen: een Europees 
mechanisme om banken in de problemen aan te 
pakken, met daarbij een fonds van de banken zelf. 
Ook de noodzaak van publieke backstops, onder 
zeer strikte voorwaarden, werd breed erkend zodat 
de bankenunie een daadkrachtige start kan maken. 

Meer pensioen over de grens
Mensen die in een ander EU-land werken, kun-
nen hun aanvullende pensioenrechten voortaan 
makkelijker meenemen over de grens. Europar-
lementslid Ria Oomen-Ruijten heeft dat bereikt in 
onderhandelingen met de EU-lidstaten.
“Een grote stap voor het vrij verkeer van werkne-
mers”, vindt Ria Oomen, die hierover namens het 
hele Europees Parlement onderhandelde. “Een 
hele verbetering voor Nederlanders die een baan 
vinden over de grens.”

Door het voorstel kan de Nederlander die bijvoor-
beeld in Duitsland aan het werk gaat, al pensioen 
opbouwen vanaf zijn 21e jaar met een opbouwpe-
riode van 3 jaar. 
Het gaat hier om veel mensen. Om een indruk te 
geven: momenteel werken 13.500 Nederlanders 
in Duitsland. Circa 55.000 Nederlanders krijgen 
een Duits pensioen. 
“Juist Europa zorgt met deze verbetering van het 
vrij verkeer van werknemers dat deze werkne-
mers niet tussen wal en schip vallen en dat deze 
hun opgebouwde pensioenrechten niet verliezen.”
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CDA gaat aan de slag met AGE Ouderenmanifest

Lambert van Nistelrooij krijgt het Manifest uit handen 
van Anne-Sophie Parent, secretaris-generaal 
AGE- Europe.

Namens de Europese Volkspartij (waarvan CDA 
deel uitmaakt) heeft Europarlemenslid Lambert van 
Nistelrooij op 5 november een manifest in ontvangst 

Wim van de Camp vindt dat nationale parlementen 
en Europa beter moeten samenwerken. Volgens de 
CDA-Europarlementariër slagen de Tweede Kamer 
en collega-parlementen er zelden in om op de rem 
te staan bij EU-besluiten.

Het probleem is dat Kamerleden amper tijd heb-
ben om zich in Europese dossiers te verdiepen. 
Hun agenda tijdens vergaderweken is vol, terwijl 
ze in het reces zelden terecht kunnen in Brussel en 
andere hoofdsteden, stelt hij. 

“Deze zomer ontmoette ik een Kamerlid in de Brus-
selse wandelgangen, juist toen er niets te doen 
was. Een gemiste kans. Zo blijft Europese besluit-
vorming veelal een zaak van de regering (en de 
ministeries) en te weinig van Tweede Kamerleden.” 
 
Van de Camp pleit daarom voor een ‘Europa-
week’ in de Tweede Kamer: Kamerleden moeten 
een week de tijd krijgen om in Brussel en andere 
hoofdsteden te netwerken en te lobbyen voor hun 
voorstellen. “Weg uit Den Haag! Aan voorstellen 
is er nooit een gebrek in Den Haag, maar aan tijd 
en middelen om draagvlak te krijgen ontbreekt het 
vaak wel.” 

“Nog beter lijkt me zo’n Europa-week in alle 28 
EU-landen tegelijk. Kamerleden kunnen dan mak-
kelijk overleggen met hun collega’s uit Duitsland, 
Kroatië of bijvoorbeeld Roemenië. Dat helpt vast. 
Tijdens het Fyra-debacle hebben we wel gezien 
hoe veel afstand er zelfs is tussen politici in België 
en Nederland,” aldus Van de Camp. Hij stelt dat 
die politici elkaar tijdens een ‘Europa-week’ zouden 
kunnen bezoeken. Of  ze zouden allemaal kunnen 
samenkomen in Brussel voor een ‘Staat van de 
Unie’-debat.

“Een ‘Europa-week’ lijkt me gewoon een kwestie 
van afspreken”, vindt Van de Camp. “Europa heeft 
geen behoefte aan meer bureaucratische samen-

Geen EU-gelden voor vernieuwing  Europese vissersvloot
Het Europees Parlement heeft voorkomen dat er tussen 2014 en 2020 onnodig miljarden euro’s worden uit-
gegeven aan de vernieuwing van de Europese vissersvloot. “De regels waren zo opgesteld dat alleen Zuid-
Europese vissers hiervan zouden profiteren”, oordeelde Europarlementslid Lambert van Nistelrooij (CDA).

Hij is tevreden dat het Europarlement een belangrijk onderdeel van het Europees Visserijfonds (6,3 miljard 
euro) afwees. “Dergelijke miljardensubsidies zijn in 2006 juist stopgezet, omdat ze niet bijdragen aan het 
verlagen van de visserijdruk.” 
Daarentegen heeft het parlement wel geld beschikbaar gesteld voor innovatie. Volgens Van Nistelrooij zet 
Europa een flinke stap voorwaarts op weg naar verdere verduurzaming van de visserij. Nederland loopt 
hierbij voorop, stelt hij.

genomen. Hij zegt: “Europa moet zich bewuster wor-
den van de effecten van de toenemende vergrijzing, 
om hier beter op te kunnen inspelen. Vergrijzing 
hoeft geen  last voor de samenleving te zijn. Het kan 
een goed moment zijn om wetten te verbeteren en 
te innoveren. Zo moeten we de effecten van nieuwe 
medicijnen beter onderzoeken voor 60-100 jarigen, 
wat nu nog weinig prioriteit heeft. Over de kwaliteiten 
van leven gesproken!” 

Het manifest van de ouderenorganisaties wijst erop 
dat vergrijzing en veroudering uitdagingen in Europa 
zijn, maar wel één die juist veel goeds kan brengen 
voor Europa, bijvoorbeeld door producten en dien-
sten te ontwikkelen die gericht zijn op ouderen. 

“Ik noem het de Zilveren Economie”, zegt Van 
Nistelrooij. “Denk aan oplossingen die de levens-
kwaliteit van ouderen verhogen en de kosten voor 
het nationale gezondheidssysteem verlagen. Denk 
ook aan gebruiksvriendelijke communicatie zodat 
ouderen contact kunnen houden met hun vrienden 
en naasten, en zo nodig met hulpinstanties.” 

Voordeel is bovendien dat Europa deze producten 
zelf ontwikkelt en exporteert. “Zo ondersteunen we 
tevens de werkgelegenheid. Mede door mijn tus-
senkomst blijft de EU hierin zeker tot 2020 middels 
het ‘Ambient Assisted Living’ (AAL) programma 
investeren.”
Wilt u meer weten over het Manifest en het werk wat 

Van Nistelrooij leidt wetgeving 
nieuw technologieprogramma

Lambert van Nistelrooij (CDA) is door het 
Europarlement benoemd tot rapporteur voor 
het nieuwe programma voor biogebaseerde 
producten. Dit zijn producten die volledig of 
gedeeltelijk bestaan uit plantaardige, her-
nieuwbare of biologische materialen. Hiermee 
wordt het aandeel van bijvoorbeeld aardolie als 
grondstof teruggebracht. De landbouw krijgt 
hiermee nieuwe kansen.

Van Nistelrooij wil als rapporteur het gebruik 
van duurzame grondstoffen voor materialen, 
chemicaliën en energie stimuleren. Hij wil dat 
het Europees Parlement de wetgeving al begin 
2014 vaststelt met een bedrag van 3,8 miljard 
euro.
Het is voor het eerst dat de EU zoveel geld 
investeert in de biobased sector. “Dit is een 
nieuw en veelbelovend initiatief dat zorgt voor 
duurzame groei, bedrijvigheid en banen,” aldus 
Van Nistelrooij.

De Europese Commissie stelt 1 miljard euro 
beschikbaar vanuit het onderzoeksprogramma 
Horizon 2020. Het Europese bedrijfsleven 
investeert daarnaast ook nog eens 2,8 miljard 
euro. “Ik wil ervoor zorgen dat het programma 
vooral helpt om nieuwe producten op de markt 
te brengen,” aldus de CDA-er.

Nederlandse bedrijven en organisaties die on-
der meer in het onderzoeksprogramma inves-
teren zijn DSM, het Dutch Biorefinery Cluster, 
TNO en Wageningen Universiteit. Ook de re-
gio’s Zuid-West Nederland en Noord-Nederland 
hebben zich al gemeld. 

Van de Camp wil Europaweek in Tweede Kamer
werking, maar aan meer politieke samenwerking”.
Maar wat is volgens hem de beste periode voor de 
Europaweek? “Dat lijkt me het voorjaar. Bijvoor-
beeld daags na de jaarlijkse economische aanbeve-

Voor elke twee werknemers die met pensioen 
gaan, is er in Europa slechts één jongere als op-
volger. Het wordt alle hens aan dek. Daarom zijn 
veranderingen nodig, vinden ruim 200 ouderen-
organisaties verenigd in AGE-Europe. 

Van de Camp schenkt foto-expositie aan Graft-De Rijp
De Noord-Hollandse gemeente Graft-De Rijp had een feestmaal klaar staan toen Wim van de 
Camp op zaterdag 19 oktober langs kwam met een bijzondere verrassing. De Europarlementariër 
schonk zeventien waardevolle foto’s van de Koninklijke familie. Zeer geschikt om een mooie ex-
positie in te richten. Graft-De Rijp is één van de gemeenten die tijdens Koningsdag 2014 bezoek 
krijgt van koning Willem-Alexander.

De fotocollectie bestaat uit portretfoto’s van de Koninklijke familie, evenals archieffoto’s van koningin 
Beatrix’ toespraken in het Europarlement.
Wim vd Camp had de foto’s in april tentoongesteld in het Europees Parlement. De expositie werd toen 
geopend door prins Constantijn. Ditmaal werden de foto’s overhandigd aan burgemeester Ria Oosterop, 
in aanwezigheid van vele 
raadsleden en CDA-wethou-
der Joop Klukhuhn.

“Zo’n opkomst maak ik niet 
iedere dag mee, zeker niet 
op een zaterdag”, grapte Van 
de Camp dan ook. Tijdens 
zijn toespraak in de raadszaal 
benadrukte hij hoe belangrijk 
het is dat de lokale en Eu-
ropese politiek met elkaar in 
verbinding staan. Hij nodigde 
alle aanwezigen spontaan 
uit het Europarlement te 
bezoeken. 

Graft-De Rijp, een lande-
lijke gemeente met 6500 
inwoners, heeft zelf ooit een 
sluis gerenoveerd met EU-
subsidies.

Wim van de Camp overhandigt foto’s van het Koningshuis aan burge-
meester Oosterop van Graft-De Rijp. De gemeente is in 2014 de locatie 
voor Koningsdag.
Foto Driekus vd Ven

Lambert van Nistelrooij doet voor ouderen in Eu-
ropa? Kijk dan op de website lambertvannistelrooij.
eu naar het filmpje over het AGE-manifest.

lingen van de Europese Commissie. Of symbolisch 
rond de jaarlijkse feestdag van de EU, de zogehe-
ten Schumandag op 9 mei”. 
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Kroatië is sinds juli de nieuwste EU-lidstaat. 
Twaalf Kroaten namen zitting in het Europees 
Parlement, onder wie vijf centrumrechtse politici 
van de Kroatische Democratische Unie. Wat is de 
eerste indruk van Andrej Plenkovic?

Met grote passen komt de lange Plenkovic aanlopen 
in het Europarlement. Hij kent goed de weg in het 
grote gebouw, dankzij zijn vliegende start als nieuw 
Europarlementslid. Weliswaar is de Kroaat in juli 
offi cieel begonnen, maar hij werkte er als waarnemer 
sinds begin 2012. En voordien liep hij in Brussel als 
diplomaat namens zijn land. “Ik kende de EU-instel-
lingen al van de buitenkant, nu van de binnenkant. 
Erg nuttig om de procedures en de collega’s te leren 
kennen.”
Plenkovic ziet al resultaat. “Wij willen onze collega’s 

tonen dat we geloofwaardige nieuwe leden zijn, die 
bekend zijn met Europese kwesties en hun visie 
precies kunnen formuleren. We zijn actieve politici 

‘Toetreding Kroatië is goed 
nieuws voor de buurlanden’
 die hun beloftes nakomen. We werken aan meer 

werkgelegenheid, economische groei, regionale 
ontwikkeling, verkeersverbindingen en onderwijs. En 
onze prioriteit is Bosnië-Herzegovina te steunen op 
weg naar de EU, met vooral oog voor de gelijkwaar-
dige positie van Kroaten daar.” 

De Kroaat is lid geworden van de parlementscom-
missie voor begrotingszaken. Belangrijk, want die 
werkte veel aan de EU-meerjarenbegroting 2014-
2020. “Bijzonder is dat het begrotingsbedrag lager is 
dan het voorgaande. Dat weerspiegelt het bezuini-
gingsbeleid waar landen als Nederland blij mee zul-
len zijn. Vanuit het perspectief van een nieuwkomer 
is het vorige bedrag beter.” 
Kroatië mag de komende 7 jaar 11,3 miljard euro 
aan EU-geld besteden. “Kroatië moet meer goede 
projecten voorbereiden om dit geld te besteden”, 
vindt Plenkovic.

De Kroaat ziet vooral voordelen in de toetreding van 
zijn land tot de EU. “Het toont aan dat de Europese 
Unie nog steeds een aantrekkelijk samenwerkings-
project is. En toetreding is goed voor Kroatië. Het 
bewijst dat onze hervormingen zijn volbracht, dat 
we aan de voorwaarden voldoen voor lidmaatschap 
zoals een rechtsstaat en een markteconomie. Het is 
ook goed nieuws voor onze buurlanden in Zuidoost-
Europa. Kroatië is een voorbeeld voor andere landen 
als het gaat om toetreding tot de EU.”

Toch groeit ook in Kroatië het euroscepticisme. Vol-
gens opiniepeilingen is het aantal anti-Europeanen 
bijna even talrijk als pro-Europanen. Plenkovic haalt 
zijn schouders op. “De enige echte peiling was het 
toetredingsreferendum in januari. De uitslag was 

pro-Europees. Voor elke stem tegen, waren er toen 
twee vóór Europa. De uitslag van het referendum is 
een geloofwaardige wens van de meerderheid van 
het Kroatische volk. Het euroscepticisme in Kroatië 
is vergelijkbaar met dat in andere landen.”

Nederland telt zelf ook veel eurosceptici. Menig 
Nederlander vindt de EU nu groot genoeg. Plenkovic 
bestrijdt die opvatting. “Nederland vergaderde eerst 
met zes landen in de EU, nu met 28. Alwéér een 
land erbij, denken jullie vast. Maar Kroatië ziet dat 
heel anders. Het zijn vooroordelen dat elke nieuwe 
uitbreiding leidt tot toestroom op de arbeidsmarkt 
en meer immigranten. Maar ik denk dat Europa niet 
de deur kan dichtgooien voor een land dat aan de 
criteria voldoet.”

Plenkovic vindt dat de EU moet uitbreiden met Ser-
vië, Kosovo, Albanië en andere Balkanlanden. “Het 
zou onnatuurlijk zijn als de landen die tussen Kroatië 
en Bulgarije liggen voorlopig buiten de EU zouden 
blijven. Het is ook belangrijk om de onderhandelin-
gen met Turkije niet te stoppen.”

Andrej Plenkovic 
is één van de Kroaten 
die in juli toetraden 
tot het Europarlement

Hoe kan de Europese economie worden gestimu-
leerd? Waar halen we in de toekomst onze ener-
gie vandaan? Hoe zorgen we voor voldoende en 
gezond voedsel in Europa? Het waren gespreks-
onderwerpen voor tientallen Europarlementariërs 
van de Europese Volkspartij (EVP), waartoe ook 
het CDA behoort, op 14 en 15 november tijdens 
een partijbijeenkomst in Amsterdam.
 
Onder het motto ´Europese oplossingen werken´, 
werd de zogenoemde Bureau Meeting geopend door 
EVP-voorzitter Joseph Daul, EVP-vicevoorzitter 
Corien Wortmann (CDA) en CDA-fractieleider Sybrand 
Buma in het Mövenpick hotel. Europarlementariër Wim 
van de Camp, die een openingstoespraak verzorgde, 
zei goed te begrijpen waarom de bijeenkomst dit 
keer in Amsterdam gehouden werd. “Nederland is toch 
één van de founding fathers van de Europese Unie en 
bovendien was ons land aan de beurt”, zei hij.
 
Tijdens de bijeenkomst met 37 Europarlementa-
riërs uit de grote EVP-fractie, sprak onder meer 
Michel Barnier, de Franse eurocommissaris voor 
Interne markt en Diensten. Hij probeerde antwoord te 
geven op de vraag hoe de sociale markteconomie 
zou kunnen dienen als motor voor economische 
groei. Volgens Barnier is het voor economische 
groei van groot belang dat consumenten en het mid-

den- en kleinbedrijf meer bij de interne markt worden 
betrokken dan nu het geval is.
 
“De notie van de sociaal georiënteerde marktecono-
mie – ook wel het Rijnlands model genoemd – is hét 
basismodel van onze partij”, zei Europarlementslid Ria 
Oomen-Ruijten in haar speech. “Zonder oriëntatie op 
en verantwoordelijkheid van en voor burgers kan de 
markt niet functioneren.”

Europarlementariër Lambert van Nistelrooij (CDA) 
beet op de tweede dag van de EVP-bijeenkomst het 
spits af. Hij ging in op de problemen die spelen rond-
om duurzaamheid en energie op stedelijk en regionaal 
niveau. Daarbij werd vooral gekeken naar het gebruik 
van plantaardige, hernieuwbare en biologische materi-
alen, ook wel biobased products genoemd.
 
De EVP-top werd afgesloten met het debat ´gezond 
en genoeg voedsel produceren voor Europa en de 
rest van de wereld´. Hier sprak Europarlementslid en 
voedselfrauderapporteur Esther de Lange.
 
Volgens De Lange was de EVP-meeting in Amsterdam 
nuttig voor de CDA-fractie in het Europees Parlement: 
“Het is goed om te laten zien dat 5 hardwerkende 
CDA´ers de 275 stemmen van de EVP-fractie achter 
zich kunnen krijgen. Samen sta je nu eenmaal sterker!”

Europese oplossingen tijdens EVP-bijeenkomst in Amsterdam

Word CDA Europa ambassadeur! Sluit u aan bij 
het snelgroeiende CDA Europa Netwerk. 
Het netwerk bestaat momenteel uit 700 
personen. Met regelmaat krijgt u dan infor-
matie over Europese actualiteit. Het is zo een 
platform waar wordt gediscussieerd over CDA 
en Europa. In de opmaat naar de Europese 
verkiezingen in mei 2014 blijft u zo op de 
hoogte van al onze activiteiten! 
Wilt u aansluiten, mail naar: europa@cda.nl.

CDA Europa 
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