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    Commissie 
Ontwikkelingssamenwerking

  In OC 1 wordt gesproken over een 
plan over het opstellen van de 0,7% 
norm die behaald moet worden. Het 
zal een jaarlijks plan worden dat zo 
snel mogelijk gehaald moet worden. 
“Het is nu eigenlijk al te laat.”, aldus 
de vertegenwoordigers. Van groot 
belang is dat de landen aangeven 
hoelang ze erover gaan doen, behalen 
ze het niet? Dan moeten ze bijlenen bij 
de EIB, Europese investeringsbank.

 Verder werd in Appendix B, punt 
drie gesproken over een lokaal 
contactpersoon uit het hulpbehoevende 
land die tevens een continue controle 
uitvoert. Hoe zorg je ervoor dat 
hierbij geen sprake zal zijn van 
corruptie? Dit is zeker nog een punt 
van kritiek. De vertegenwoordigers 
gaven namelijk aan dat er ieder jaar 
iemand naar het land toe zou gaan 
om te controleren en zo het risico 
tot corruptie te minimaliseren. 

   Commissie Industrie, 
Energie en Onderzoek

 Tijdens de persconferentie van de 
commissie INDE hadden de vragen 
een focus op de volgende punten; 
OC2 waar in staat dat gezaghebbers 
beboet gaan worden bij het gebruik 
van fossiele brandstoffen, vrijwillige 

opstelling van een educatief 
programma zoals genoemd in 
OC7, dreiging vanuit Rusland  en 
het gebruik van elektrische auto’s 
, dat wordt voorgesteld in OC4. 

 Waarom zou je een bedrijf zowel 
beboeten bij het gebruik van fossiele 
brandstof als wel subsidiëren voor het 
produceren van elektrische auto’s? 
Hier moet nog eens naar gekeken 
worden. Over de dreiging vanuit 
Rusland lijkt de commissie goed  
nagedacht te hebben. Rusland zal de 
gaskranen niet dichtdraaien, want ze 
hebben de inkomsten nodig en Europa 
is een te grote consument van Russisch 
gas. Over de vrijwillige opstelling 
van een educatief programma moet 
echter wel nagedacht worden, 
wie gaat dit vrijwillig opstellen?

 Commissie Buitenlandse 
Zaken-Veiligheid en 
Defensie

 De vragen tijdens de persconferentie 
van de commissie BZVD waren 
voornamelijk de inspraak van 
landen bij een Europees leger en de 
voorwaarde tot deelname hieraan. 
We stelden een hoop vragen over de 
inhoud van Appendix A en over het 
invoeren van een voertaal die in OC1 
genoemd wordt werden vragen gesteld.

 Commissie Cultuur en 
Onderwijs

 Op de resolutie van Cultuur en 
Onderwijs waren verschillende 
dingen aan te merken. In OC 2 werd 
gesproken over de etnische groepen 
in sociale huurwoningen, hierop werd 
geantwoord: “Flatwoningen worden 
door de hele buurt verspreid waardoor 
de groepen juist niet bij elkaar komen te 
wonen. Door de bevolkingsgroei, zullen 
we er ook huurwoningen bij bouwen, 
ook in de buurt van rijkere woningen. 
Soort zoekt soort, dat voorkom je zo.” 

 In OC 4 werd gesproken over 
radicaliserende jongeren. Er zou 
namelijk een zorgteam komen dat 
radicaliserende jongeren zou helpen. 
Hier hadden wij onze vraagtekens 
bij. Docenten zouden radicaliserende 
jongeren moeten opmerken en doorgeven 
aan het zorgteam, vertelden de 
vertegenwoordigers van de commissie. 
In OC 3 werd gesproken over een 
verplicht Europees integratieproces, 
waar de duidelijkheid nog van ontbrak. 
Het wordt een integratieproces waarin 
ze de basiskennis over Europa leren, de 
nationale taal en de cultuur van het land. 
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Wist je

   
  Het unaniem voorstemmen geldt alleen 

wanneer het leger wilt aanvallen en 
voor de unanimiteit hebben ze gekozen 
omdat het een delicate kwestie is. 
Niemand wilt oorlog. Binnen het 
leger willen ze geen landenpolitiek, 
ze willen een centraal leger met twee 
deskundigen per lidstaat. Voorwaarde 
tot deelname is verder niet op ingegaan, 
maar economisch worden wel alle EU- 
landen stabiel bevonden. Invoer van 
de voertaal zal net als het oprichten 
van een Europees leger niet in een keer 
gaan. De eerste lichting verwachten ze 
binnen vijf tot zes maanden klaar te 
hebben. Een intensieve taalcursus in 
de Engelse taal zal gegeven worden.

   

 

 Commissie Buitenlandse 
Zaken-Mensenrechten

 In OC1 wordt gezegd dat de 
lidstaten hun afspraken dienen na 
te komen met betrekking tot de 
vluchtelingenproblematiek. Onze 
vraag was in hoeverre ze zich dan 
onderscheiden van de huidige 
oplossingen. De vertegenwoordigers 
gaven aan dat de EU nu genoodzaakt 
is om zich hieraan te houden en er 
meer communicatie zal plaatsvinden? 
Ze gaven ook aan dat het nu een 
overeenkomst is waar iedereen content 
mee is. Daarna vroegen we naar OC2; 
waarom willen ze meer geld willen 

investeren als nu al blijkt dat dit 
geld niet eindigt waar het hoort? De 
vertegenwoordigers gaven aan dat 
iedereen nu echt een steentje wilde 
bijdragen. Uiteindelijk vroegen we 
wat voor verandering er nu echt aan 
werd ingebracht, want het leek op 
het huidige vluchtelingenbeleid. De 
vertegenwoordigers gaven aan dat 
ze ergens wilden beginnen en dat dit 
was met fatsoenlijke opvang in de 
regio, zodat de vluchtelingen geen 
reden hebben om hierheen te komen. 
Ze gaven aan dat ze op die manier een 
stap dichterbij de oplossing waren.

 Commissie Internationale 
Handel

 De clausule I.S.D.S. in het TTIP-
verdrag zou worden vervangen door 
orgaan I.C.S. en het orgaan R.C.S. 
zou de controlerende macht zijn 
ten aanzien van het handelsverdrag. 
Onze vraag was waarom er een 
nieuw orgaan zou worden opgericht 
omdat het I.S.D.S. niet transparant 
is. De vertegenwoordigers gaven 
aan dat het I.C.S. een reeds bestaand 
orgaan is dat dezelfde rol zal spelen, 
alleen dan wel transparant is. Ook 
het R.C.S. is een reeds bestaand 
orgaan dat ze een andere naam 
hebben gegeven. Bij OC3 vroegen 
wij ons af waarom multinationals 
vanuit de VS zich in Europa zouden 
vestigen als in OC4 de import- en 
exportheffing worden afgeschaft? 
De vertegenwoordigers zeiden dat 
er meerdere voordelen zouden zijn 
voor deze multinationals als ze 
zich zouden vestigen in Europa. In 
OC2 geven ze aan dat het E.O.I.B. 
een orgaan is dat zich bezighoudt 

met relaties tussen wereldmachten, 
dit zou preventief zijn want ze 
willen conflicten voorkomen.

 Commissie Economische en 
Monetaire Zaken

 Tijdens de persconferentie van 
de commissie EMZA lag de 
focus van vragen op de volgende 
punten: het bevriezen van de rente 
, dat in OC3 wordt voorgesteld, 
het nieuwe orgaan uit OC6 en 
de premieverlaging uit OC8. 

 Hebben de burgers uit rijke landen 
nadeel als de rente wordt bevroren of 
is het net zo dat de kans op volledige 
terugbetaling vergroot wordt? Het 
nieuwe orgaan zal blijven en zal een 
controlerende rol krijgen, de kans op 
fraude is in ieder land aanwezig en de 
commissie wilt absoluut geen risico 
nemen. De werknemer verdient door 
premieverlaging meer geld en zal dus 
meer kunnen uitgeven. De economie 
zal toenemen, zonder dat dit voor het 
land nadelen heeft. Wel kan het zo 
zijn dat het land meer risico loopt, 
maar door een vereffeningsfonds op 
te richten wordt dit risico beperkt. 


