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   Een Europa dat beschermt 

“Wat hebben jullie nou eigenlijk bereikt?” Ik hoor de vraag 
vaak op een verjaardag of tijdens het boodschappen doen. 
En terecht. Als volksvertegenwoordigers moeten we na een 
zittingstermijn ook kunnen vertellen wat we gedaan hebben. 
In dit boekje vindt u daarom de successen van de CDA- 
delegatie in de EVP-Fractie van 2014 tot 2019.

In vijf jaar tijd kan er veel gebeuren. Toen in 2014 onze 
 vijfkoppige delegatie in de EVP-Fractie van het Europees 
Parlement van start ging, had de vluchtelingencrisis haar 
hoogtepunt nog niet bereikt, was de Brexit nog ver weg en 
leek de gooi naar het presidentschap slechts hoogmoed 
van de zakenman Donald Trump. Die vijf jaren bieden 
gelukkig ook de tijd voor het maken van wetten, het 
 agenderen van belangrijke zaken én het tegenhouden 
van onnodige Europese proefballonnen. 

Voorwoord
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Sinds 2014 bestaat de CDA-delegatie in de EVP-Fractie uit 
Annie Schreijer-Pierik, Jeroen Lenaers, Wim van de Camp, 
Lambert van Nistelrooij en mijzelf. Er zijn dus vijf Nederlandse 
leden van de EVP-Fractie van de in totaal 751 Europarlementa-
riërs. Dat betekent dat je goed moet samenwerken als je succes 
wil boeken. De EVP-Fractie is met 218 christendemocraten de 
grootste fractie in het Europees Parlement, waardoor we veel 
hebben kunnen bereiken. De resultaten in dit boekje hebben 
we geboekt door slim te onderhandelen, vast te blijven houden 
aan onze idealen en door samen te werken met andere politieke 
partijen waar nodig. 

Wij hebben de afgelopen jaren ingezet op een Europa dat 
beschermt: van onze veiligheid tot onze banen. En van onze 
manier van leven tot onze gezondheid. We zijn er nog lang niet 
en er is nog veel te doen, maar we hebben ook al veel bereikt! 

Esther de Lange, 
CDA-delegatieleider in de EVP-Fractie en  
vicevoorzitter van de EVP-Fractie
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1 – Resultaten 2014 – 2019 

Veiligheid 7



 1.1 Politiesamenwerking over 
grenzen heen

Het beschermen van onze veiligheid is de prioriteit van de 
EVP-Fractie in het Europees Parlement. De Nederlandse 
Europarlementariërs werkten mee aan het lanceren van 
verschillende wetgeving en initiatieven die helpen bij 
de strijd tegen terrorisme en grensoverschrijdende 
georganiseerde criminaliteit. 

Wij hebben ons succesvol ingezet voor de verdere uitbrei-
ding van de Europese politieautoriteit Europol. Boven-
dien is de operationele samenwerking en de uitwisseling 
van informatie tussen justitie en politie van lidstaten 
verbeterd. Na de hervorming van de meest gebruikte 
 databank, het Schengen Informatie Systeem (SIS), zal 
het		verplicht	worden	om	bepaalde	specifieke	informatie	te	
delen, zoals vermiste kinderen en objecten. Daarnaast zullen 
dankzij onze inzet ook terugkeerbesluiten van uitgeproce-
deerde asielzoekers in het systeem gesignaleerd worden. 

uitbreiding Europol

informatie-
uitwisseling verbeterd
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We staan ook aan de basis van de wetgeving interoperabili-
teit, waarmee de Europese databases beter op elkaar 
 zullen worden aangesloten. Dit geeft de politie en grens-
wachters makkelijker toegang tot veel meer informatie 
in heel Europa en is een belangrijk instrument om 
 identiteitsfraude op te sporen. 
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 1.2 Terrorismebestrijding

Terrorisme is één van de grootste grensoverschrijdende 
uitdagingen van onze tijd. De CDA-delegatie in de 
EVP-Fractie zet zich daarom in voor meer Europese 
samenwerking in de strijd tegen terreur, zodat deze 
	efficiënter	gevoerd	kan	worden.	

Met de Europese richtlijn terrorismebestrijding zijn we 
er bijvoorbeeld in geslaagd de strijd tegen het terrorisme 
in de EU-lidstaten te harmoniseren. Naast het plegen van 

richtlijn
terrorismebestrijding10
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terroristische aanslagen of het deel uitmaken van een 
 terroristische groep, worden nu ook andere activiteiten 
strafbaar in alle EU-lidstaten. Denk daarbij aan voorberei-
dende handelingen en acties van tussenpersonen zoals 
training, werving, het aanzetten tot en verheerlijken van 
terrorisme, reizen voor terroristische doeleinden en het 
financieren	van	terroristische	activiteiten.	Ook	is	de	mogelijk-
heid om grensoverschrijdende tegoeden van terroristen 
en zware criminelen te bevriezen sterk verbeterd. 

Bovendien moeten luchtvaartmaatschappijen op basis 
van de richtlijn ‘persoonsgegevens van passagiers’ 
de passagiersgegevens doorgeven aan de nationale 
 autoriteiten om zo gezochte criminelen en mogelijke 
 terroristen eerder in het vizier te krijgen.

Daarnaast is een speciale parlementaire commissie in 
het leven geroepen die heeft onderzocht tegen welke 
obstakels we in Europa nog aanlopen bij het antiterreur-
beleid. Met het moderniseren van Europese gegevens-
systemen en het verbeteren van gegevensuitwisseling 

terroristische gelden
bevriezen

passagier-
gegevensrichtlijn

advies speciale
comissie
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 tussen lidstaten is de Europese Commissie inmiddels al 
aan de slag gegaan. Ook bij de uitwerking van die wet-
geving is de CDA-delegatie in de EVP-Fractie zeer actief 
betrokken door als rapporteur dit dossier op zich te nemen 
namens het parlement.

Jeroen Lenaers is vicevoorzitter van deze 
 bijzondere  commissie  Terrorismebestrijding

“Hoewel er veel stappen zijn gezet in de afgelopen 
jaren, moet er nog meer gebeuren om terrorisme 
echt effectief te kunnen  bestrijden. Neem bijvoor-
beeld het beleid tegen haatpredikers. Elke lidstaat 
doet daar wel iets mee, maar een Europese zwarte 
lijst voorkomt dat een prediker de grens oversteekt 
en daar dezelfde  problemen veroorzaakt. Daarom 
hebben wij deze maatregelen aan de Europese 
Commissie geadviseerd.”
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Op bezoek bij  
de politie
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 1.3 Betere defensiesamenwerking

Er is veel gebeurd in de wereld sinds 2014. Op het wereld-
toneel laten landen als Rusland en China vaker hun tanden 
zien en zijn bondgenoten, zoals de Verenigde Staten, 
onvoorspelbaarder geworden. Europa moet daarom ook op 
zichzelf kunnen bouwen, bij voorkeur complementair aan 
de NAVO. De afgelopen vijf jaar hebben we dan ook hard 
gewerkt om inwoners van de Europese Unie te beschermen 
tegen dreigingen van buitenaf. 

Door samen te werken bij de aanschaf en ontwikkeling 
van defensiemateriaal, militaire trainingen en onderzoek, 
zijn de ministeries van defensie van de verschillende lid-
staten vaak goedkoper uit én doen zij meer kennis op door 
de ervaring van hun collega’s. Ook wordt er meer samen-
gewerkt om cyberaanvallen tegen te gaan. 

betere
defensiesamewerking

cyberaanvallen
 tegengegaan
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Er is een investeringsprogramma aangenomen dat de 
Europese defensie-industrie ondersteunt. Op initiatief van 
de CDA-delegatie in de EVP-Fractie zijn er in dit programma 
speciale regelingen opgenomen voor het mkb. speciale positie mkb

Esther de Lange

“In Nederland bestaat de defensie- industrie 
voornamelijk uit mkb-bedrijven, in tegen-
stelling tot landen als Frankrijk en Italië 
waar de industrie wordt gedomineerd 
door grote multinationals. Om te voor-
komen dat alleen de grote jongens uit deze 
landen in aanmerking komen voor deze 
fondsen is het ons gelukt om een financie-
ringsbonus aangenomen te krijgen voor 
projecten waar mkb-bedrijven bij betrokken 
worden. Dit biedt kansen voor Nederland.”
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Bewaken van 
onze grenzen

17



 2.1 Vooruitgang in het migratie- 
en vluchtelingenbeleid

De vijf Nederlandse Europarlementariërs in de EVP-Fractie 
zetten zich in voor Europese oplossingen die illegale migratie 
tegengaan, maar wel een veilig onderkomen bieden aan 
kwetsbare mensen die onze hulp het hardst nodig hebben. 

We richten ons daarom op een praktischere uitvoering 
van de Europese asielwetgeving. Denk daarbij aan meer 
solidariteit tussen lidstaten bij de omgang met vluchtelingen, 
zodat de verantwoordelijkheden eerlijker verdeeld zijn 
over de verschillende lidstaten. Ook wordt er op dit 
moment gewerkt aan consequentere en beter werkbare 
regels voor de asielprocedure en terugkeer van uitge-
procedeerde migranten en economische vluchtelingen. 
Daarnaast heeft de CDA-delegatie in de EVP-Fractie zich 
actief ingezet voor 100% registratie van migranten en in 
het bijzonder voor registratie van kinderen vanaf 6 jaar om 
te voorkomen dat kinderen zoekraken. 

eerlijkere verdeling

beter terugkeerbeleid

betere asielwetgeving
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Bovendien maken we ons hard tegen mensenhandel en 
mensensmokkel en helpen we landen in Afrika, Azië en 
het Midden-Oosten om de oorzaken van migratie aan te 
pakken in het land zelf. Want voordat mensen vrijwillig 
hun huis en haard achterlaten, is er al veel meer misgegaan. 

mensensmokkel 
tegengegaan
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 2.2  De buitengrenzen van de EU 
worden beter beschermd

Met de open binnengrenzen in het Schengengebied is een 
goede bescherming van onze Europese buitengrenzen 
onmisbaar. De EVP-Fractie in het Europees Parlement 
heeft daarom gepleit voor meer verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden voor Frontex, de Europese grens- en 
kustwacht die de nationale autoriteiten aan de buiten-
grenzen ondersteunt. Deze inzet werd beloond: in aanvul-
ling op de huidige taken zal Frontex binnenkort stresstests 
uitvoeren aan de buitengrenzen om crises zoals in 2015 
te voorkomen. Bovendien kan Frontex straks op verzoek 
operationele steun verlenen aan de grenzen van buur landen 

uitbreiding Frontex
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van de EU en de terugkeer van afgewezen asielzoekers 
organiseren. 

Het hoofdkwartier van Frontex krijgt veel meer medewerkers 
en er komt een snelle interventiemacht die binnen vijf 
dagen kan worden ingezet. Bij dit team komen 1500 mensen 
te werken die in speciale situaties, zoals een nieuwe 
 migratiecrisis, onmiddellijk ingezet worden. Als een lidstaat 
de ondersteuning van Frontex weigert, maar er wel sprake 
is van een uitzonderlijk gevaarlijke situatie, kunnen de aan-
grenzende lidstaten tijdelijk grenscontroles aan de binnen-
grenzen uitvoeren. De primaire verantwoordelijkheid voor 
grenscontrole blijft bij de lidstaten.

Het aantal migranten dat illegaal de grens met de Europese 
Unie oversteekt, bereikte in 2018 het laagste punt sinds 
2013 met ongeveer 150.000 geregistreerde illegale grens-
overschrijdingen. Vergeleken met 2015, toen de migratie-
crisis op een hoogtepunt was, is het aantal illegale over-
schrijdingen met 92 procent gedaald. Dat komt deels door 
betere grensbewaking. 
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 2.3  Nieuwe maatregelen tegen illegale 
migratie

Met de EVP-Fractie hebben we een leidende rol gespeeld 
bij de oprichting van het Europees in- en uitreissysteem 
(EES) en het reisinformatie en goedkeuring-systeem 
(ETIAS). 

Met het EES worden vanaf 2020 bij binnenkomst van de 
EU de persoonlijke gegevens, vingerafdrukken en foto’s 
van alle inwoners van derde landen afgenomen. Zo kan 
op elk moment vastgesteld worden welke personen van 
landen buiten de EU binnen onze grenzen verblijven. 
Bovendien kan er gemakkelijk worden vastgesteld welke 
personen verplicht zijn om te vertrekken, bijvoorbeeld 
 doordat hun verblijfsvergunning is verlopen. 

europees in- 
en uitreissysteem

reisinformatie- en 
goedkeuringssysteem
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Door de oprichting van ETIAS moeten alle inwoners van 
landen buiten de EU die geen visumplicht meer hebben, 
zich in de toekomst voor hun reis naar Europa registreren. 
Na een veiligheidscontrole krijgt de aanvrager toestemming 
of een afwijzing. Zo kunnen voor de hand liggende veilig-
heidsrisico’s op tijd worden gesignaleerd en kan desnoods 
de toegang tot de EU worden geweigerd. 
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 2.4  Wereldwijde inzet voor 
mensenrechten

De EVP-Fractie in het Europees Parlement heeft zich op 
verschillende manieren ingezet voor wereldwijde mensen-
rechten. Voorbeelden van succesvolle nieuwe wetgeving op 
dit terrein zijn:

– Anti-martelverordening: veel strengere wetgeving voor 
buitenlandse handel in goederen die kunnen worden 
gebruikt voor de doodstraf, marteling of andere wrede, 
onmenselijke	of	vernederende	behandeling	of	bestraffing.

– Conflictmineralenverordening: die zorgvuldigheid 
 verplicht voor EU-importeurs van tin, tantaal, wolfraam, 
ertsen	en	goud	uit	conflictgebieden.	

– Verordening tweeërlei gebruik: betere controles op 
de export van goederen en technologie die zowel kunnen 
worden gebruikt voor onschuldige en legale doeleinden, 
maar ook voor ernstige schendingen van mensenrechten 
of de ontwikkeling van massavernietigingswapens.

nieuwe wetten
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Ook heeft de CDA-delegatie in de EVP-Fractie zich de 
afgelopen vijf jaar continu hardgemaakt om de vervolging 
van Christenen aan te pakken. Zo heeft het Europees 
Parlement	op	ons	initiatief	de	confiscaties	van	christelijk	
Aramees erfgoed door de Turkse regering veroordeeld 
en uitgesproken dat de barbaarse omgang van IS met 
christelijke minderheden gelijk staat aan genocide. 
 Daarnaast hebben we gepleit voor het aanstellen van 
een speciale vertegenwoordiger voor de religieuze vrijheid.

strijd tegen 
christenvervolging
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Een eerlijke 
economie
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 3.1  De Europese economie groeit

De EVP-Fractie in het Europees Parlement heeft veel 
 bijgedragen om Europa succesvol uit de economische crisis 
te leiden. Bijvoorbeeld door nieuwe investeringen, structurele 
hervormingen	en	een	verantwoordelijk	fiscaal	beleid	dat	
met succes uitgevoerd is: de Europese economie is 
merkbaar hersteld. 

In bijna alle EU-landen is de werkgelegenheid gestegen. 
Sinds 2013 zijn er ongeveer 11 miljoen extra banen 

economie 
merkbaar hersteld

werkgelegenheid
 gestegen
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 gecreëerd in de EU-lidstaten. De werkloosheid in de EU 
was in 2018 met 6.9 procent op het laagste niveau sinds 
2009. Het investeringsplan voor Europa, dat in 2014 is 
 aangenomen door het Europees Parlement, heeft met 
 voornamelijk privaat geld meer dan 225 miljard euro aan 
investeringen in de EU-lidstaten gemobiliseerd. Meer 
dan 200.000 kleine bedrijven en start-ups hebben via dit 
initiatief leningen voor strategische investeringen ontvangen. 
Bovendien is in de Europese regio’s en steden 454 miljard 
aan stimuleringsfondsen omgezet in de periode 2014-
2020. Zo hebben de waterschappen in Noord-Holland 
een  uitgebreide investering ontvangen voor veilige 
 dijken en nieuwe sluizen. De CDA-delegatie in de 
EVP-Fractie zet zich in om deze succesvolle koers 
voor groei en werkgelegenheid voort te zetten. 

225 miljard
aan investeringen
gemobiliseerd
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 3.2  Sterke landbouw, met hart voor 
familie- en gezinsbedrijven

De bescherming en steun voor onze plattelandsgebieden 
en onze boeren, hoge voedselstandaarden en dierenwelzijn 
blijven prioriteit voor ons landbouwbeleid. Ons doel is boeren 
van buitensporige bureaucratie af te helpen. Onze 
 boeren hebben meer ruimte nodig om op hun eigen manier 
bij te dragen aan duurzaamheid. We hebben daarom 
 wetten aangenomen die biodiversiteit stimuleren. 
In de toekomst kunnen bijvoorbeeld honingplanten, 
silphia en olifantsgras worden gekweekt om als boerderij 
te  ‘vergroenen’. 

Ook heeft de CDA-delegatie zich binnen de EVP-Fractie 
hard gemaakt voor meer steun aan jonge boeren. Er zijn 
hogere subsidies beschikbaar voor jonge landbouwers en 

bureaucratie
aangepakt

biodiversiteit 
stimuleren

steun aan 
jonge boeren
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deze	worden	beter	op	hun	specifieke	behoeften	afgestemd.	
Familie- en gezinsbedrijven in onze landbouw zijn de 
 ruggengraat van Europa. Ons voedsel is te belangrijk om 
over te laten aan import uit dubieuze landen of machtige 
multinationals. Wij pleiten in het Europees Parlement voor 
beschutting tegen de koude wind van de vrije markt 
en een eerlijke prijs voor onze producten.

Annie Schreijer-Pierik

“Bedrijfsopvolging is een groot probleem. De 
 sector is onaantrekkelijk voor jongeren,  terwijl 
ouderen hun bedrijven maar moeilijk willen 
of kunnen doorgeven. Zonder generatiever-
nieuwing zullen we in de toekomst in steeds 
grotere mate afhankelijk zijn van voedselimport 
uit  landen als de Verenigde Staten en Rusland. 
Het is essentieel om als Europeanen voor 
 primaire levensbehoeften zelfvoorzienend te zijn”. 

ingezet voor
eerlijke prijs
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 3.3  Stabilisatie van de eurozone

Door in te blijven zetten op budgettaire en structurele 
	hervormingen	lukte	het	de	EU	om	de	financiële	en	econo
mische crisis, die de EU en de lidstaten hard trof, te boven 
te komen. Landen zoals Portugal (2014) en Cyprus (2016) 
hebben nu geen hulp vanuit de EU meer nodig en in alle 
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lidstaten groeit de economie weer. Ook Griekenland 
bevindt zich op het pad naar herstel en heeft veel hervor-
mingen doorgevoerd, maar staat nog wel terecht onder 
verscherpt toezicht. 

Het solidaire beleid dat we in ruil voor economische 
 hervormingen hebben uitgevoerd, heeft ertoe geleid dat 
 de overheidsschulden in de EU-lidstaten gedaald zijn. 
De overheidstekorten in de eurozone daalde van gemid-
deld meer dan 6% in 2009 naar minder dan 1% in 2018. 

De CDA-delegatie in de EVP-Fractie heeft zich succes-
vol ingezet voor strengere wetgeving voor banken 
om het aantal rommelkredieten terug te brengen. 
 Banken  moeten daarnaast veel meer buffers aanhouden 
om de belastingbetaler bij een volgende crisis beter 
 te  beschermen. 

overheidstekort
gedaald

33

Ee
n 

ee
rli

jk
e 

ec
on

om
ie



 3.4  Eerlijke economie

We hebben ingestemd met een omzetbelasting voor 
internetgiganten zoals Apple, Google en Facebook. 
De grote techbedrijven zijn overal ter wereld actief en toch 
betalen ze in slechts een klein aantal landen belasting en 
vaak ook nog eens tegen een kunstmatig laag tarief. Deze 
omzetbelasting moet daar een einde aan maken. Het is nu 
aan de lidstaten om deze omzetbelasting ook daadwerkelijk 
in te voeren. 

De CDA-delegatie in de EVP-Fractie was met Esther de 
Lange als één van de vicevoorzitters vertegenwoordigd in 
de	onderzoekscommissie	die	financiële	misdaden,	belasting-
ontwijking en de EU-lijst met belastingparadijzen onder-
zoekt. En de EVP-Fractie heeft bovendien meegewerkt 
aan nieuwe wetgeving die witwassen en het verbergen 
van grote geldsommen moet voorkomen. Zo is de 

nieuwe maatregelen 
tegen witwassen
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samenwerking en informatie-uitwisseling tussen toezicht-
houders en lidstaten verbeterd om witwassen beter tegen 
te kunnen gaan. De komende jaren wil de delegatie ook 
het Europese toezicht op witwassen verder aanscherpen – 
financiële	misdaden	houden	zich	immers	niet	aan	grenzen.	

betere samenwerking 
tussen toezichthouders
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 3.5  Een Europa van de middenklasse

Er zijn meer dan een miljoen midden- en kleinbedrijven 
(mkb) in Nederland. Deze bedrijven zijn de groeimotor 
van ons land. Om de concurrentie met landen buiten 
Europa aan te kunnen moeten EU-volksvertegen woordigers 
positieve prikkels creëren voor deze bedrijven en onnodige 
bureaucratie vermijden. De CDA-delegatie  in de EVP-Fractie 
heeft daarom bij alle nieuwe wetgeving in het Europees 
Parlement de belangen van de middenklasse in het oog 
gehouden en met succes: 

– Bij alle nieuwe Europese wetgevingsvoorstellen 
wordt nu onderzoek gedaan naar de impact hiervan 
op het mkb

– Vrijstelling van de Europese emissiehandel voor 
 bedrijven met een CO2-uitstoot van maximaal 2.500 ton

– Betere regelingen voor het mkb bij kredietverlening
– Uitzonderingen voor complexe rapportageverplichtingen 

voor het mkb

vrijstellingen 
voor mkb

onderzoek 
impact op mkb

betere 
kredietverlening
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Ook heeft de EVP-Fractie gewerkt aan nieuwe wetgeving 
die zorgt dat muzikanten, journalisten en uitgevers een 
 eerlijke vergoeding krijgen voor hun werk. Eerder 
 verdienden grote internetplatforms vaak grote sommen 
geld	aan	dit	materiaal,	terwijl	zij	niet	financieel	bijdragen	
aan het maken ervan. 
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 3.6  Eerlijke handel en investeringen 
– goed voor Nederland en Europa

De vrijhandelsovereenkomst van de EU met Canada 
(CETA), die in werking trad in 2017, zorgt voor meer banen 
in de exportsector, maakt de invoer uit Canada goedkoper 
en draagt bij tot meer beschikbare producten op onze 
markt. En de Europese milieu- en veiligheidsnormen blijven 

Wim van de Camp 

“Nederland is zeer gebaat bij een open econo-
mie, vrijhandel is een kern competentie van 
ons en van oudsher een van de pijlers onder 
onze economie. Maar we moeten  minder 
 naïef zijn over de belangen van anderen 
op onze markt; het draait steeds vaker om 
geopolitieke invloed en macht en niet alleen 
maar een economisch  verdienmodel.”

vrijhandelsovereen-
komst met Canada

38

R
es

ul
ta

te
n 

20
14

 – 
20

19



volledig van kracht. De EVP-Fractie werkt daarnaast hard 
aan andere vrijhandelsovereenkomsten met onder andere 
Japan, Singapore en Vietnam. 

De Europese Unie is één van de meest open economische 
regio’s voor directe investeringen in de wereld. Dat is maar 
goed ook, want onze welvaart is hier sterk van afhankelijk. 
Maar we moeten voorkomen dat onze economie een 
 “All-you-can-eat” wordt voor buitenlandse investeerders 
en we onze infrastructuur en innovatieve technologieën 
daarmee in de uitverkoop zetten. De CDA-delegatie in 
de EVP-Fractie heeft daarom gewerkt aan verplichte 
 screening voor directe investeringen van buiten de EU 
in strategische industrieën, infrastructuur en belang-
rijke technologieën, zoals defensie, landbouw en 
 andbouwgronden. 

Vooral de Chinese investeringen in Europa baren zorgen. De 
afgelopen 10 jaar heeft China volgens sommige berekeningen 
meer dan 300 miljard euro geïnvesteerd in de EU. China wil 
koste wat kost de kennisachterstand op Europa verkleinen.

screening buiten-
landse strategische 
investeringen
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 3.7 Betere bescherming tegen dumping

De EVP-Fractie gelooft in open en eerlijke handel, maar is 
niet naïef. Daarom zijn we blij dat we erin geslaagd zijn 
nieuwe antidumpingmaatregelen in te voeren. Met deze 
nieuwe en verbeterde regels voor handelsbescherming 
kunnen we de uitdagingen in de wereldhandel beter het 
hoofd bieden. Als handelspartners zich niet aan de inter-
nationale spelregels houden, moeten we Europese 
 producenten en werknemers wel kunnen beschermen. 

Met de nieuwe regels die in 2017 zijn goedgekeurd, kan 
de EU dumping sneller en transparanter onderzoeken. 
Bovendien kunnen hogere tarieven worden opgelegd als 
productprijzen kunstmatig worden vervalst. Ook hebben 
we oneerlijke praktijken in het luchtverkeer aangepakt. 

nieuwe antidumping-
maatregelen
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 3.8  Eerlijke arbeidsmarkt

De afgelopen periode hebben we veel bereikt om de Euro-
pese arbeidsmarkt eerlijker te maken. Zoals de detache-
ringsrichtlijn, waarin we hebben gezorgd voor gelijk loon 
voor gelijk werk op dezelfde plek om zo oneerlijke 
 concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt tegen 
te gaan en de oprichting van een platform tegen zwart-
werken die door meer samenwerking tussen instanties 
problemen beter aanpakt. 

Zulke Europese regelgeving staat of valt bij goede hand-
having. De oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit 
waar de Nederlandse delegatie in de EVP-Fractie in het 
Europees Parlement een leidende rol in heeft, is daarom 
een belangrijk stuk in deze puzzel. Met deze autoriteit 
 kunnen nationale arbeidsinspecties over grenzen samen-
werken met andere arbeidsinspecties om grensover-
schrijdende problemen aan te pakken.

detacheringsrichtlijn

Europese 
Arbeidsautoriteit
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Als CDA-delegatie in de EVP-Fractie hebben we ons ook 
ingezet voor de vele grensarbeiders in Europa. Zij moeten 
bij werkloosheid kunnen kiezen in welk land ze hun werkloos-
heidsuitkering willen ontvangen. Grensarbeiders hebben 
vaak bijgedragen aan sociale zekerheidssystemen van 
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Jeroen Lenaers

“We hebben een Europese Arbeids-
autoriteit hard nodig. In de afgelopen 

10 jaar is het aantal ‘mobiele werk-
nemers’ verdubbeld: ongeveer 

17  miljoen mensen werken momenteel in 
een ander land dan waar ze wonen of 
vandaan komen en dit zullen er in de 

toekomst alleen maar meer worden. Dat 
is natuurlijk een mooie ontwikkeling, 

maar oneerlijke concurrentie en fraude 
zijn hierbij niet altijd goed genoeg 

 aangepakt. Het is daarom cruciaal dat 
bijvoorbeeld onze Nederlandse 

 arbeidsinspectie over de grens heen 
 kan samenwerken met arbeids-

inspecties uit andere landen om dit 
soort misstanden aan te pakken”
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zowel het woonland als het werkland. Door een keuze-
recht kunnen grensarbeiders een weloverwogen besluit 
nemen over in welk land zij de grootste kans zien om 
snel weer aan de slag te gaan.

Dat Europa er niet alleen is voor de markt, maar juist 
ook voor de mensen laat het Europees Globaliserings-
fonds zien. Dit fonds heeft als doel om ontslagen werk-
nemers terug te laten keren op de arbeidsmarkt nadat ze 
werkloos zijn geworden als gevolg van een veranderende 
arbeidsmarkt door globalisering. Ook verschillende regio’s 
in	Nederland	hebben	afgelopen	periode	kunnen	profiteren	
van dit fonds om zo de ontslagen werknemers weer aan 
een baan te helpen. 

keuzerecht voor
grensarbeiders

fondsen voor 
ontslagen werknemers
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Digitalisering
4 – Resultaten 2014 – 2019 
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 4.1 Roamingkosten afgeschaft 

Sinds 15 juni 2017 kunt u mobiel bellen, sms’en en 
 internetten tegen dezelfde tarieven als thuis wanneer 
u reist binnen de EU, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. 

We hebben met succes ervoor kunnen zorgen dat er geen 
tijds limiet geldt voor de duur van verblijf in het buitenland, 
maar dat u, zolang u meer tijd in uw thuisland doorbrengt 
dan in het buitenland, de thuisprijzen kunt gebruiken als u 
door de EU reist (“roam like at home”). Als het gebruik in 
andere EU-landen groter is dan het gebruik in uw eigen 
lidstaat, kan de mobiele operator extra roaming-kosten 
in rekening brengen. Dit beschermt de telecombedrijven 
tegen misbruik.

roamingkosten 
afgeschaft
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Lambert van Nistelrooij
 

“De extra kosten voor bellen, internetten en    -
sms’en vanuit andere EU-landen naar Nederland 
en Europa, dat wat we “roaming” noemen, werden 
in 2017 al afgeschaft. En vanaf mei 2019 worden 
ook de tarieven voor bellen en sms’en 
vanuit Nederland naar andere landen in 
de Europese Unie veel lager. En dat is 
goed nieuws: alleen de roamingtarieven 
schrappen was half werk geweest.” 
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 4.2 Geen geoblocking meer

Vanaf december 2018 kunnen consumenten overal in 
de EU online winkelen, zoals thuis. Consumenten mogen 
niet langer worden omgeleid naar nationale sites die 
andere prijzen aanbieden. Ook zijn belemmeringen, zoals 
het vereiste om te betalen met een creditcard die is uit-
gegeven in een bepaald land, niet langer toegestaan. 

Volgens de nieuwe regels moeten bedrijven consumenten 
uit de hele EU onder dezelfde voorwaarden toegang 
 verlenen tot goederen en diensten, ongeacht in welk land 
de consumenten naar de website gaan. 

Voor bedrijven betekenen de nieuwe regels meer rechts-
zekerheid bij grensoverschrijdende transacties.

zelfde voorwaarden 
in heel europa

meer rechtszekerheid
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 4.3 Streamingdiensten 
grensoverschrijdend bruikbaar

Vanaf april 2018 kunnen consumenten in de EU veel 
 makkelijker gebruik maken van hun online-abonnemen-
ten	op	films,	sportevenementen,	ebooks,	videogames	of	
muziek. Iedereen die zich thuis abonneert op hun favoriete 
series, muziek- en sportevenementen, kan deze  tijdens het 
reizen in Europa bekijken en beluisteren. Voorheen hadden 
mensen met een abonnement vaak geen toegang tot hun 
legaal verworven online-inhoud  vanwege verschillende 
licenties in andere EU-landen. 

Dit zal de vervelende beperkingen op online-abonnementen 
voor tijdelijke verblijven in het buitenland binnenkort weg-
nemen. De EVP-Fractie heeft de afgelopen vijf jaar steeds 
gewerkt aan het wegnemen van belemmeringen voor de 
digitale interne markt, zodat deze dezelfde voordelen 
 oplevert als de “analoge” interne markt die inmiddels al 
meer dan 20 jaar bestaat.

minder beperkingen
 online-abonnementen
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 4.4  Veilig online

We zijn erin geslaagd elektronische betalingen goed-
koper, gemakkelijker en veiliger te maken. De aangepaste 
Richtlijn Betalingsdiensten, die sinds januari 2018 bestaat, 
versterkt de concurrentie voor betalingsdiensten en -apps. 
Bovendien zorgt de richtlijn voor meer veiligheid en privacy 
bij onlinebetalingen. Ook is er op het gebied van consumen-
tenrechten veel verbeterd. Bijvoorbeeld een verminderde 
aansprakelijkheid voor ongeautoriseerde betalingen en de 
invoering van een onvoorwaardelijk recht op terugbetaling 
(“zonder vragen”) bij automatische afschrijvingen in euro´s.

Ook kunnen kinderen veiliger internetten doordat de 
EVP-Fractie succesvol voor wetgeving heeft gepleit die 
moet voorkomen dat kinderen met gewelddadige of andere 
ongepaste content in aanraking komen. 

elektronische betalingen
goedkoper, gemakkelijker 

en veiliger

kinderen kunnen
 veiliger internetten
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 4.5  Betere gegevensbescherming

Tegenwoordig zijn veel persoonlijke gegevens vereist voor 
onlinebestellingen, bioscoopreserveringen of abonnementen. 
U heeft de term ‘algemene verordening gegevensbescher-
ming’ (AVG) de afgelopen jaren vast voorbij horen komen. 
Deze belangrijke nieuwe wet die mede namens onze fractie 
is aangenomen, zorgt voor de bescherming van persoonlijke 
gegevens in de hele EU. 

Het doel is om gebruikers de regie over hun persoonlijke 
gegevens terug te geven, deze veel beter te beschermen 
en de wetgeving werkbaar te maken voor het huidige 
 digitale tijdperk (de oude wetgeving stamde uit 1995). 
Samen met de nieuwe AVG zijn er ook eisen gesteld aan het 
gebruik van gegevens voor politie- en justitiële doeleinden. 

Naast een hoog niveau van gegevensbescherming, 
heeft de EVP-Fractie ook voor vrijstellingen gezorgd 
die midden- en kleinbedrijven beschermen tegen 
 onredelijke hoge eisen. Zo hoeft een klein bakker- of 

hoog niveau 
gegevensbescherming

bescherming voor mkb 
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 slagersbedrijf geen aparte medewerker aan te nemen voor 
gegevensbescherming. 

De ‘AVG’ in het kort: 
– Misbruik van persoonsgegevens kan nu zwaar bestraft 

 worden. 
– Het recht om te worden vergeten;
– Verwerking van persoonsgegevens mag alleen met 

 uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene; 
– Recht op ‘overdracht van gegevens’ (u kunt uw gegevens 

terugvragen over overplaatsen naar een andere service-
provider); 

– Privacy-beleid moet in duidelijke en begrijpelijke taal. Er zijn 
zware straffen voor overtredingen (tot 4% van de jaaromzet 
in bedrijven);

– De regels zijn van toepassing sinds 25 mei 2018
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 4.6  Meer wifi op het platteland

Mede	dankzij	de	steun	van	de	EVPFractie	is	het	Wifi4EU
fonds ingevoerd. Dit fonds stelt 120 miljoen euro – maximaal 
20.000 euro per project – beschikbaar voor lokale projecten 
die	gratis	wifi	in	publieke	ruimtes,	zoals	bibliotheken,	
 ziekenhuizen en bushaltes, mogelijk willen maken. 

In 2015 had maar 28% van de huishoudens in de EU toe-
gang tot snel en stabiel internet. De CDA-delegatie in de 
EVP-Fractie vond dat veel te weinig. In een maatschappij 
waar steeds meer zaken online geregeld moeten worden is 
toegang tot internet geen luxe, maar een basisbehoefte. 
Daarnaast	is	Wifi4EU	een	goed	instrument	om	de	aan
trekkelijkheid van dorpskernen te vergroten en krimp en 
leegstand op het platteland tegen te gaan. 

In totaal gaat dit programma 6.000 tot 8.000 steden en 
gemeenten in de EU ondersteunen. Ook is er gewerkt aan 
nieuwe telecomwetgeving die de uitrol van snel en stabiel 
internet (5G) in Europa mogelijk moet maken. 

6.000 gemeenten in EU
 meer openbare wifi
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Deze gemeenten hebben al gebruik gemaakt van het 
Wifi4EU	fonds

– Aalten 
– Achtkarspelen 
– Amersfoort 
– Bodegraven- 

Reeuwijk 
– Boekel 
– Breda 
– De Marne 
– Delfzijl 
– Enschede 
– Haaksbergen 
– Haren 
– Hilvarenbeek 

– Horst aan 
de Maas 

– Hulst 
– Lansingerland 
– Lelystad 
– Lisse 
– Marum 
– Medemblik 
– Midden-Drenthe 
– Noordwijkerhout 
– Nunspeet 
– Oudewater 

– Reusel- 
De  Mierden 

– Roosendaal 
– Smallingerland 
– Texel 
– Tubbergen 
– Valkenburg 

aan de Geul 
– Veendam 
– Venray 
– Wijdemeren 
– Zevenaar 
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 4.7  Een Europees alternatief voor GPS

‘Galileo’ is een navigatieprogramma met 24 en uiteinde-
lijk 30 satellieten,	gefinancierd	door	de	EU.	Het	is	
 opgestart om niet afhankelijk te zijn van het Amerikaanse 
GPS- of Russische Glonass- systeem. Alle grondstations 
bevinden zich op Europees grondgebied.

De toepassing van Galileo is breed: hulpverleners kunnen 
eerder aanwezig zijn bij ongelukken door een automatisch 
locatie-meldsysteem, ook in afgelegen gebieden. Mensen 
met een visuele beperking worden geholpen om zich 

Europees navigatie-
programma
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 onafhankelijker te bewegen en de locatieweergave op 
onze telefoon wordt nauwkeuriger.

Elk van de satellieten draagt de naam van een Europese 
jongere. In 2016 ging satelliet ‘Tijmen’ de lucht in, genoemd 
naar een toen 16-jarige jongen uit de provincie Gelderland. 
Nederland heeft met het ruimtevaartcentrum ESTEC in 
Noordwijk een belangrijke rol gespeeld bij Galileo door het 
leveren van onderdelen voor de satellieten. Daarnaast zal 
de Automotive Campus in Helmond het slim vervoer voor 
zijn rekening nemen. De EVP-Fractie heeft zich ingezet 
voor meer van dit soort ‘Made in Europe’-projecten.

meer ‘Made in Europe’
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5 – Resultaten 2014-2019

Eigen energie 63



 5.1  Kansen voor het klimaat

Het CDA in de EVP-Fractie heeft zich ingezet voor een 
effectief, duurzaam klimaatbeleid en het klimaatverdrag van 
Parijs, met als doel de wereldwijde opwarming te helpen 
beperken. De hervorming van het Europese systeem 
van handel in emissierechten (ETS), waar de CDA- 
delegatie in de EVP-Fractie direct verantwoordelijk voor 
was, levert hieraan een belangrijke bijdrage. Het handels-
systeem zorgt voor investeringen in klimaatvriendelijke 
technologieën. Bedrijven die investeren worden beloond en 
grootverbruikers, die geen klimaatvriendelijke koers varen, 
betalen meer. Dankzij de aangescherpte wetgeving is de 

hervorming systeem
voor handel in

emmissierechten
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prijs voor de uitstoot van CO2 gestegen van 5 euro per ton 
naar bijna 25 euro, waardoor de prikkel om te investeren in 
schone oplossingen steeds sterker wordt.

Daarnaast zijn maatregelen nodig om energie-intensieve 
industrieën, die om technische redenen niet CO2-vrij kun-
nen produceren, te beschermen. Zo wordt voorkomen dat 
bedrijven naar China of de VS worden gedreven, waar ze 
vervolgens hetzelfde uitstoten, maar niets meer bijdragen 
aan onze economie. Daarom hebben we het aandeel 
 gratis certificaten voor energie-intensieve bedrijven die 
anders hun productie dreigen te verplaatsen verhoogd. 
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Ook hebben we een innovatiefonds gecreëerd om de 
industrie te helpen met nieuwe ontwikkelingen die hoog nodig 
zijn. Dit alles houdt banen binnen de Europese grenzen, 
bevordert innovatie én draagt bij aan de bescherming van 
het klimaat. 

Ook zijn er bindende doelstellingen voor het tegengaan 
van CO2-uitstoot afgesproken voor personenauto´s en 
de transport-, de bouw-, landbouw- en afvalsectoren. 

innovatiefonds

66

R
es

ul
ta

te
n 

20
14

 – 
20

19



“Ik ben trots dat we met deze wet 
 een stevig prijskaartje plakken op 
CO2-uitstoot, maar ook moderne, 
 innovatieve bedrijven, die zorgen 
voor veel banen, in Europa houden. 

Esther de Lange was vanuit 
de  industrie commissie mede-
verantwoordelijk voor dit dossier 67
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 5.2  Circulaire economie – spullen 
hergebruiken en afval vermijden

Ons afval is meegegroeid met onze welvaart. Omdat grond-
stoffen niet oneindig beschikbaar zijn en onze wereld in 
sneltreinvaart vervuilt, moeten we de afvalproductie vermin-
deren. Het afval dat we niet kunnen voorkomen, moet zo 
veel mogelijk hergebruikt worden. Dat is de reden waarom 
de CDA-delegatie in de EVP-Fractie zich heeft ingezet voor 
efficiënter en effectiever afvalbeheer en een ‘circulaire 
economie’. Deze circulaire economie richt zich op het 
 verlengen van de levenscyclus van een product. 

Betere, duurzame ontwerpen maken het gemakkelijker 
om oude producten te repareren of te recyclen. Producten 
kunnen zo langer worden gebruikt en beter afvalbeheer 
helpt om verspilling tegen te gaan. Dit biedt veel voordelen 
als het gaat om milieubescherming, gezondheid en economie. 
We hebben de eerste wetgevende projecten voor beter beter afvalbeheer
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afvalbeheer geïnitieerd en hogere eisen gesteld aan 
 biobrandstoffen en palmolie. Ook hebben we maat regelen 
gesteund om wegwerpplastic te verbannen en in te 
 zetten op afbreekbaar plastic.

Lambert van Nistelrooij
 

“Eén van de EU-initiatieven is BioCannDo, opgestart in 
2016. Dit door de EU geïnitieerde project wil op een heldere 
manier het belang van de “biobased”-economie in alle 
EU-regio’s overbrengen. Dat is hard nodig, want we 
 mogen we niet vergeten dat Europa als continent sterk 
 afhankelijk is van grondstoffen uit derde landen. Hiermee 
geven we vorm aan de ommezwaai naar een  duurzamere, 
groenere manier van leven. 

wegwerpplastic 
verbieden
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 5.3  Zelfstandig en verstandig omgaan 
met onze energie

De CDA-delegatie in de EVP-Fractie kijkt vanuit twee 
invalshoeken naar het Europese energiebeleid: 1) het 
bevorderen van de onafhankelijkheid ten opzichte van 
 Rusland en het Midden-Oosten en 2) het klimaat. Kortom, 
zelfstandig en verstandig. 

Eén van de bekende successen van de EVP-Fractie is het 
hernieuwde EU-energielabel voor koelkasten en diep-
vriezers, stofzuigers, verlichtingsapparatuur, wasmachines, 
 drogers, elektrische ovens, afzuigkappen, vaatwassers en 
andere apparaten. De consument wordt beter geïnfor-
meerd over het energieverbruik van huishoudelijke 
apparaten doordat de oude categorieën A +++ tot D worden 
vervangen door een begrijpelijker schaal van A tot en met G. 

hernieuwd 
EU-energielabel
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Vanwege de verplichte etikettering neemt het marktaan-
deel van zeer energiezuinige apparaten in veel product-
groepen toe. 

Bij het opwekken van duurzame energie is het nodig om 
ook te investeren in energieopslag en batterijen. De grond-
stoffen die voor batterijen nodig zijn, lithium en kobalt, zijn 
schaars. Daarom hebben we met succes de noodzaak 
van goede en duurzame batterijen op de agenda van 
de milieucommissie gezet. 

De CDA-delegatie in de EVP-Fractie heeft zich de 
 afgelopen jaren hard gemaakt voor veiligheid bij 
 kern centrales aan de grens. Met name voor het invoeren 
van grensoverschrijdende standaarden en verplichte 
 gezamenlijke inspecties. 

belang van 
goede batterijen 
op de agenda gezet 71
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Voor Nederland, 
in Europa

6 – Resultaten 2014 – 2019

73



 6.1.  Europa dichterbij gebracht

De CDA-delegatie in de EVP-Fractie vond dat de EU er 
moet zijn voor haar inwoners. Als volksvertegenwoordigers 
in het Europees Parlement hoort daar ook bij dat we in 
gesprek zijn gegaan met mensen in Nederland en hebben 
verteld wat wij in Brussel doen. Voor nog te veel mensen is 
‘Brussel’ ver weg en onbekend. Onbekend maakt onbemind 
en bovendien worden er veel beslissingen genomen in 
Brussel die invloed hebben op ons leven in Nederland. Het 
is essentieel voor de democratische basis van de Europese 
Unie om Europa dichtbij te brengen. Niet als uitzondering, 
maar de hele zittingsperiode van vijf jaar lang. 

Daarom heeft de CDA-delegatie in de EVP-Fractie in 
de afgelopen vijf jaar veel tijd en energie gestoken in het 
ontvangen van bezoekersgroepen in het Europees Parlement, 
van scholieren tot ouderenverenigingen, van plaatselijke 
politieke afdelingen tot fanfares. In totaal zijn er meer dan 
8000 bezoekers in Brussel langs geweest. En steeds 
leidde dit tot boeiende gesprekken, verrassende vragen en 

meer dan 8000 
bezoekers verwelkomd
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nieuwe inzichten. Daarnaast hebben we veel verschillende 
werkbezoeken in Nederland afgelegd aan boerderijen, 
sociale ondernemers, de rechtbank, de politie, vissers, 
lokale afdelingen, markten, start-ups, gevestigde bedrijven, 
agrarische familie- en gezinsbedrijven en nog veel meer 
locaties. Ook heeft de delegatie EU-projecten in Nederland 
uitgelicht met het “Let the Stars Shine” initatief. 

werkbezoeken 
in Nederland
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 6.2  Toetredingsonderhandelingen 
met Turkije opgeschort

De toetreding van Turkije was gezien de huidige ontwikke-
lingen wat ons betreft niet meer aan de orde. De rechts-
staat, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en vrijheid 
van religie staan onder druk en hier kijken wij met grote 
bezorgdheid naar. De voortzetting van de toetredings-
onderhandelingen met Turkije in de huidige situatie was 
voor ons geen optie. 

De CDA-delegatie binnen de EVP-Fractie zette zich er 
daarom voor in om de EU-financiering voor Turkije met 
105 miljoen euro te verlagen en nog eens 70 miljoen 
euro te bevriezen. Deze ‘pretoetredingsfondsen’ mogen 
alleen worden uitbetaald als de situatie op het gebied 
van mensenrechten, democratie en rechtsstaat aanzienlijk 
verbetert.

toetredingsgelden
Turkije bevriezen
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 6.3  Verstandig omgaan met de Brexit

Het Verenigd Koninkrijk heeft besloten de Europese Unie, 
te verlaten. De CDA-delegatie in de EVP-Fractie respecteert 
deze beslissing, maar we betreuren het wel. 

Het is in het belang van Nederland en de Europese Unie 
dat we ook na de Brexit goede economische en politieke 
betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk onderhouden. 
Ons doel in de lopende Brexit-ontwikkelingen is daarom om 
de negatieve impact op de 27 resterende EU-lidstaten zo 
veel mogelijk te beperken door een goede samenwerkings-
relatie met het Verenigd Koninkrijk aan te gaan. 
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Wij hebben in alle debatten over de Brexit steeds de 
Nederlandse belangen benadrukt, vooral als het gaat 
om handel, douane en visserij en het belang van een 
gemeenschappelijke aanpak door alle 27 resterende 
landen. Ook moet de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, 
die	jarenlang	het	toneel	was	van	felle	conflicten,	openblijven.	
Ook hebben we een conferentie in Nederland georganiseerd 
waar mensen hun vragen aan hoofdonderhandelaar 
Michel Barnier konden stellen. 

Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk hoe en 
wanneer het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal 
stappen. Wat wel duidelijk is, is dat wanneer zij dit doen het 
Verenigd Koninkrijk als derde land niet langer zal kunnen 
profiteren	van	de	voordelen	van	het	EUlidmaatschap.	
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 6.4  Minder bureaucratie

In alle wetgeving waar de leden van de EVP-Fractie aan 
werken, hebben we gekeken naar hoe onnodige bureaucratie 
kon worden voorkomen of tegengaan. Denk bijvoorbeeld 
aan de privacywetgeving voor bedrijven, waar we ons als 
christendemocratische fractie hard hebben gemaakt om 
het midden- en kleinbedrijf niet onnodig dezelfde 
regels op te leggen als multinationals. Zo hoeven alleen 
bedrijven die veel met data werken aan de strengste voor-
waarden te voldoen, maar hoeft een klein bouwbedrijf om 
de hoek geen aparte privacy-medewerker aan te nemen.

Ook is het aanvragen van Europese fondsen voor 
bedrijven en grote organisaties simpeler geworden 
en weten aanvragers eerder waar zij aan toe zijn. 

geen onnodige regels
 voor het mkb

makkelijker subsidies
 aanvragen
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 6.5  Onderzoek en innovatie voor 
Nederland en Europa

Er zal 30 miljard euro worden geïnvesteerd in baanbrekende 
innovaties via het Europese onderzoeksprogramma 
 “Horizon 2020” tussen 2018 en 2020. Nederland is één 
van de landen die het meest profiteert uit dit fonds, 
doordat onze universiteiten en onderzoeksinstellingen 
van een zeer hoog niveau zijn. 

Het Horizon 2020-programma, met een begroting van 
77 miljard euro voor zeven jaar (2014-2020), is het grootste 
onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU ooit. Hoe-
wel de meeste onderzoeks- en innovatieactiviteiten nog in 

fondsen voor 
onderzoek
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volle gang zijn of nog niet zijn gestart, hebben onderzoekers 
dankzij Horizon 2020 al belangrijke ontdekkingen gedaan. 
Bijvoorbeeld op het gebied van Exoplaneten en zwaarte-
krachtgolven. Ook hebben ten minste 19 onderzoekers die 
EUfinanciering	hebben	ontvangen	voor	hun	onderzoek	ooit	
een Nobelprijs gewonnen. Het programma biedt ook 
bedrijven, met name kleinere bedrijven, toegang tot 
risicokapitaal via het EU-innovatiefonds. 

toegang tot
risicokapitaal 
voor het mkb
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 6.6  Voor een innovatieve visserij

De CDA-delegatie in de EVP-Fractie heeft gewerkt aan 
een sterke en innovatieve visserij in de Europese Unie. De 
Europarlementsleden hebben zich ingezet voor de visserij-
techniek met pulskor: deze Nederlandse uitvinding vervangt 
zware sleepkabels door lichte stroomstootjes. Vissers die 
deze techniek gebruiken sparen de zeebodem en brand-
stof. De CDA-delegatie in het Europees Parlement heeft 
voor betrokken Europarlementsleden een werkbezoek 
geregeld aan Nederland, om de vinding te demonstreren.

Ook is actief gezocht naar kansen om de Europese 
 aanlandplicht te moderniseren: de huidige Europese regel 
om álle gevangen vis aan land te brengen leidt tot onver-
koopbare babyscholletjes in vuilnisbakken – terwijl de jonge 
vis zich beter in de zee zich had kunnen voortplanten. 

werkbezoek 
pulsvisserij
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 6.7  Gezondheid als prioriteit

Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat alle medische 
hulpmiddelen – van hartkleppen tot pleisters en heup-
protheses – veilig en betrouwbaar werken. Zoals een groot-
schalig journalistiek onderzoek naar misstanden in deze 
sector in 2018 ons helaas liet zien, gaat er nog veel te veel 
mis op dit gebied. Daarom heeft de CDA-delegatie binnen 
de EVP-Fractie aangedrongen op nieuwe voorschriften 
die het toezicht en de traceerbaarheid van medische 86
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 hulpmiddelen verbeteren. Dit resulteerde in nieuwe 
 wet geving met verbeteringen voor het veilig gebruik 
van  medische hulpmiddelen:

– Onaangekondigde controles op fabrikanten van 
 medische hulpmiddelen

– Hulpmiddelen met een hoog risico, zoals implantaten, 
 worden strenger gecontroleerd 

– Implantatiekaarten voor patiënten waarmee patiënten 
en artsen een geïmplanteerd product kunnen traceren

– Klinisch bewijs van de veiligheid van het medische 
hulp middel door de fabrikant, vooral voor producten met 
een hoog risico

– Fabrikanten worden verplicht gegevens te verzamelen 
over de prestaties van hulpmiddelen zodra deze op 
de markt zijn gebracht. 

De EVP-Fractie is de strijd aangegaan tegen de spook-
verhalen en misvattingen van vaccinatie bij kinderen. 
Omdat de humane en diergezondheid nauw verweven zijn, 
benadrukt het Europees Parlement op voorstel van de 

veiligere 
hulpmiddelen

gezondheidsrisico’s 
op agenda gezet
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Nederlandse leden van de EVP-Fractie ook het belang 
van preventieve vaccinatie van landbouw- en huis-
dieren, onder andere tegen Q-koorts.

Ook heeft de Nederlandse delegatie in de EVP-Fractie een 
resolutie ingediend over de wereldwijde risico’s en aanpak 
van het Zika-virus, aandacht gevraagd voor een campagne 
voor het herkennen van hartfalen en de nadelige gezond-
heidseffecten van het klokverzetten op de Europese 
agenda gezet. Naar aanleiding van dit laatste initiatief wordt 
nu in verschillende landen serieus over dit onderwerp 
gesproken. 
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Annie Schreijer-Pierik

“Onze gezondheid is het allerbelangrijkste wat 
we hebben. En medicijnen moeten dus betaal-
baar en beschikbaar voor ons zijn. Ik heb me 
daarom al vroeg ingezet om het Europees 
 Medicijnagentschap naar Amsterdam te halen 
en dat is gelukt! Dit is een mooie kans voor 
Nederland om voorop te lopen door samen 
met andere gelijkgestemde landen voordeli-
gere prijzen voor medicijnen af te dwingen.”
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 6.8  Makkelijker werken en studeren 
over de grens

Het Erasmus+ -programma van de Europese Unie voor 
onderwijs, jeugd en sport is één van de meest succesvolle 
en zichtbare programma’s van de EU. Met een totaalbudget 
van ongeveer 14,8 miljard euro hebben tegen 2020 meer 
dan vier miljoen mensen geprofiteerd van Erasmus+. 
Een uitwisseling helpt jongeren bij het opdoen van nieuwe 
kennis en taalvaardigheden en de extra ervaring heeft ook 
een positief effect bij het vinden van een baan. Erasmus+ 
is er niet alleen voor het hoger onderwijs, er komen nu 
ook verbeterde uitwisselingsmogelijkheden voor 
 mbo- studenten, dat was een belangrijk speerpunt voor 
de CDA-delegatie. 

Bijna een derde van de bevolking in Europa woont in een 
grensregio. Zij ondervinden soms ook nadelen van het leven 
in een grensgebied, omdat hun diploma’s niet overal worden 
erkend. De EVP-Fractie heeft zich ingezet om wederzijdse 
diploma-erkenning in grensgebieden te verbeteren. 

4 miljoen mensen 
geprofiteerd van 

Erasmus+

wederzijdse 
diploma-erkenning

meer mogelijkheden 
voor mbo-studenten
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We zijn daarom ook blij met het initiatief van de Europese 
 Commissie om projecten te ondersteunen die dit mogelijk 
maken. De provincie Limburg heeft bijvoorbeeld 20.000 
euro ontvangen om een project voor diploma erkenning in 
de grensregio op te starten.
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 6.9  Makkelijker reizen door de EU

Met een recordbedrag van 12,7 miljard euro ondersteunt 
de Europese Unie 263 vervoersprojecten. Al deze projecten 
verbeteren het infrastructuurnetwerk van Europa en dragen 
zo bij aan meer economische groei en banen. 

Dit “Connecting Europe”-programma (CEF) ondersteunt 
projecten van gemeenschappelijk belang in de grens-
overschrijdende Europese vervoers-, telecommunicatie- 
en energienetwerken. De EVP-Fractie in het Europees 
 Parlement heeft ervoor gepleit dat er voldoende geld 
beschikbaar wordt gesteld voor grensoverschrijdende 
infrastructuurprojecten, ook in Nederland. Zo zijn er 
 miljoenen geïnvesteerd in onderzoek voor het project 
 Wunderline, dat een goede treinverbinding wil realiseren 
tussen Groningen en Bremen. Ook de nieuwe zeesluizen 
van IJmuiden hebben 200 miljoen ontvangen en de 
havenspoorweg in Rotterdam is verbeterd met behulp 
van 64 miljoen euro uit Europese subsidies. 

geld voor 
infrastructuur
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Daarnaast hebben de Nederlandse leden van de EVP- 
Fractie in 2017 de discriminerende werking van de 
Duitse tolplannen op de Europese agenda gezet. Mede 
daardoor zijn verschillende landen, waaronder Nederland, 
uiteindelijk naar het Europees Hof van Justitie gestapt 
omdat zij vinden dat het systeem afbreuk doet aan de 
 douane-unie. Het Hof heeft nog geen uitspraak gedaan.

De EVP-Fractie heeft ook hard gewerkt aan de introductie 
van ‘eCall’, een automatisch noodoproepsysteem. eCall 
helpt bij snellere en efficiëntere reddingsoperaties door 
bij een ongeluk direct 112 te bellen. De installatie van het 

eCall
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eCall systeem is verplicht sinds maart 2018 in alle nieuwe 
voertuigen, op voorwaarde dat de gegevensbescherming 
wordt gegarandeerd. 

Ook zijn de rechten van reizigers op internationale 
 treinreizen verbeterd. 

rechten treinreizigers 
verbeterd
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Wim van de Camp

“We hebben ons de afgelopen jaren ingezet om het 
reizen met de trein als volwaardig alternatief voor 
ander vervoer te promoten. Dat is goed voor de druk 
op onze snelwegen én voor het klimaat. Met meer 
rechten voor treinreizigers en meer investeringen in 
spoorverbindingen voor internationale reizen is dat 
goed gelukt, maar er blijft nog veel te doen!”
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de CDA-delegatie in de EVP-Fractie:   
Jeroen Lenaers,  Esther de Lange, Wim van de Camp, 
 Annie Schreijer-Pierik, Lambert van NistelrooijR
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