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Geachte presidium, mede-parlementariërs en overige aanwezigen,  
 
Beste mensen, hoe zagen jullie afgelopen weken eruit als ik vragen mag? Online lessen, weekenden 
thuiszitten, je opa en oma moeten missen, soms zelfs een wattenstaafje in je neus gedrukt krijgen. 
Zoals jullie onderhand wel doorhebben probeer ik hier een schets te maken van een situatie die ons 
allemaal ten zeerste aan het hart gaat. Namelijk, de coronacrisis 
 
Wij hebben in Europa te maken met een combinatie van de grootste crises sinds de Tweede 
Wereldoorlog. En hoe wij reageren op die crises kent een patroon. Dit patroon is niet functioneel. Ik 
zal het u uitleggen: 
 
Op het moment heeft de Covid-19 pandemie in Europa 1 miljoen doden tot gevolg. Wij hebben in het 
begin van deze dood- en verderf zaaiende pandemie te langzaam, niet gecoördineerd en te weinig 
slagvaardig gereageerd. 
 
De vluchtelingen crises: het aantal vluchtelingen dat Europa binnen komt is over de 1 miljoen per jaar. 
“Wir schaffen das nicht allein!” We reageren als 27 lidstaten te langzaam, niet gecoördineerd en te 
weinig slagvaardig. 
 
Vele landen in de EU stevenen af op een economische crisis. Deze is vergelijkbaar met de 
economische crises in Griekenland ten tijde van de financiële crises in 2008, waar de nodige 
transparantie ontbrak in het begrotingstekort. Ook daar was onze reactie als 27 lidstaten te langzaam, 
niet gecoördineerd en te weinig slagvaardig. Wat nu op ons afkomt, Europa breed, is een veel grotere 
uitdaging dan toen met Griekenland.  
 
Wat hebben we geleerd? 
De commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI) heeft de opdracht om op 
ons beleidsterrein te zorgen dat we leren van de lessen. Zodat we klaar zijn voor de crises die op ons 
pad komen.  
Het opstellen van een pan-Europees handboek, het bouwen van een vroegtijdig 
waarschuwingssysteem en een duidelijke website die EU burgers goed informeert. Dit zijn 
oplossingen die wij vandaag kunnen beslissen om in te voeren. Zodat we nooit meer in zo’n 
verschrikkelijke situatie terecht komen. 
 
 
Wij als gezamenlijk Europa hebben de plicht voor onze kinderen om beter te worden. Om klaar te zijn 
voor de toekomst.  
 
Wij hebben de dure plicht om sneller met oplossingen te komen die door de 27 lidstaten gedragen 
worden,  
 
Wij hebben de plicht om meer samen te werken en gecoördineerd slagvaardig voorwaarts te gaan.  
 
Wij hebben de plicht voor toekomstige generaties om te werken aan een Europa dat werkt.  
En dat is precies waar deze commissie aan werkt. Met uw hulp en ondersteuning voor onze 
voorstellen maken wij gezamenlijk een Europa met tempo in oplossingen, en dat slagvaardig 
samenwerkt. Ik reken op uw steun. Dank voor uw aandacht. 
 


