Radiocolumn voor de locale omroepen in Brabant, Lambert van Nistelrooij, CDA Europarlementariër
28 september 2014

Europa, nieuw team, nieuwe opstelling
Na de verkiezingen van mei jl. is het nieuwe Europees Parlement geïnstalleerd. Ik ben door de kiezers voor
de derde keer in Brussel gekozen. Daarmee behoor ik bij de ervaren leden; bij de vertegenwoordigers in
Brussel die weten hoe de hazen lopen, zoals het Brabants Dagblad schreef.
Hoe lopen de hazen nu in Brussel?
De Europese verkiezingen zetten een grote carrousel in werking. Voor het eerst is voor de verkiezingen
aangegeven, dat de topkandidaat van de partij met de meeste zetels bij de verkiezingen voorzitter wordt van
de Europese Commissie. Zo kreeg de Luxemburgse oud-premier Jean-Claude Juncker van de Europese
Volks Partij (EVP/CDA) in juli de opdracht een nieuwe Europese Commissie samen te stellen. Hij
presenteerde een actieprogram en ging in overleg met alle hoofdsteden in de EU. Vanuit Nederland werd
Frans Timmermans op sollicitatiegesprek gestuurd. Het klikt tussen Frans en Jean-Claude Juncker. Dat is
niet het geval voor Dijsselbloem, die Juncker op de Nederlandse TV had uitgemaakt voor een notoire
donkenlap. “Een beetje dom”, om met onze koningin te spreken. Hij was de Nederlandse topkandidaat, maar
verspeelde zijn kansen.
Uniek is de rol die het Europees Parlement bij deze benoemingen speelt. Alle leden van het team van
Juncker worden één voor één door het Europees Parlement ondervraagd. De Tweede kamer kent dit recht
niet. De Europese aanpak is overgenomen van de Amerikaanse Senaat. Ook daar wordt de aanstaande
minister vooraf het vuur aan de schenen gelegd. Met als kernvragen: Is de kandidaat deskundig genoeg,
beschikt hij of zij over goede contactuele eigenschappen, is de betrokkene betrouwbaar en is er niets op te
merken over diens handel en wandel. Ik mag met mijn collega’s drie uur lang vragen stellen. Het gaat
allemaal snel: na een vraag krijgt de kandidaat twee minuten om te antwoorden. We leggen de kandidaten
op de grill. Als er geen problemen zijn, is het parlement mild en wordt er ingestemd. Er zijn ook altijd
twijfelgevallen: dan draagt het betrokken land al snel iemand anders voor. Want aangeschoten wild,
bijvoorbeeld bij gebleken belangenverstrengeling, heeft geen leven in de Brusselse wereld.
In november kan het nieuwe team aan de slag. Wat is er nieuw onder de zon? Tot nu toe waren alle
commissarissen gelijkwaardig. Ieder heeft zijn portefeuille. Nu heeft Juncker voor een andere opzet
gekozen. Hij heeft zes van de commissarissen tot vice-voorzitters gemaakt, die weer een aantal
commissarissen aansturen. Zo moet Frans Timmermans er voor zorgen dat er geen onnodige voorstellen uit
Europa komen. Hij beoordeelt de kwaliteit van de voorstellen van de collega’s. Ik zie hierin een strakkere
leiding. Voorheen knokte iedere commissaris voor zijn eigen terrein en liet de afstemming te wensen over.
Deze opzet kan alleen maar werken als de vice-voorzitters, de supercommissarissen waarvan Timmermans
de belangrijkste is, echt macht krijgen. Tot nu toe heeft Juncker een heldere koers uitgezet. Maar hoe het
straks echt gaat lopen, blijft de vraag. Het heeft veel weg van de aanpak van Van Gaal. Hij ging naar Brazilië
met een duidelijke visie op zijn team. Met een duidelijke opstelling, met lef. Dit werkt! Juncker spreekt, met
enige overdrijving, over een laatste kans voor Europa. De nood is hoog. Europa is de laatste jaren erop
achteruit geboerd. De financiële crisis heeft diepe sporen getrokken, banken lenen amper uit aan bedrijven
die met goede plannen komen. Dat moet anders. We gaan voor een krachtdadiger Europa, voor groen, groei
en banen.
Met de spanning met Rusland en de achterblijvende economie in Europa wordt het tijd voor meer
daadkracht en lef. Ook Obama heeft duidelijk gemaakt dat Europa, ook als het om veiligheid en
energievoorziening gaat, aan de bak moet. Hoe het uitpakt, daarover hoort u zeker in de media. We gaan
een spannende tijd tegemoet.
Wilt u reageren of hierover met mij in gesprek? Neem dan contact op met uw locale omroep, of ga naar
www.lambertvannistelrooij.nl.
Ik dank u wel,
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