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Ter gelegenheid van het bezoek van Europees
Commissaris Marianne Thyssen
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Mevrouw Thyssen,
heer Minister-President Geert Bourgeois,
leden van de Vlaamse regering,
Collega’s,
aanwezigen,

Ik ben verheugd en tegelijkertijd vereerd om u, mevrouw Thyssen, hier in ons parlement
te mogen verwelkomen.
U bent intussen de derde vertegenwoordiger uit de Europese Instellingen die onze
plenaire vergadering komt toespreken, na Europees president Herman Van Rompuy en
de voorzitter van het Comité van de Regio’s, heer Marku Markkula.
U bent dus wel de eerste vrouw en ook de eerste Europese commissaris die hier in onze
koepelzaal het spreekgestoelte inpalmt. Al gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat uw
collega Cecilia Malmström onlangs het Vlaams Parlement al heeft toegesproken, maar
dan wel tijdens een vergadering van de Commissie Buitenlands Beleid. U hebt echter de
eer om de plenaire vergadering toe te spreken.
U merkt het, Vlaanderen houdt eraan om de banden met Europa aan te halen. Dat uit
zich ook in studiedagen en congressen, zoals dat van VLEVA (het Vlaams-Europees
verbindingsagentschap) in september of de conferentie rond subsidiariteit in november,
die we samen met het Comité van de Regio’s organiseerden en waar uw collega Frans
Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie, een van de sprekers was
Dat is geen toeval: het belang van zowel de Europese Unie als van de rol die de regio’s
in de Europese Unie spelen, neemt alleen maar toe, en Vlaanderen wil als dynamische
regio zijn rol als voortrekker bestendigen.
Daarom rekenen wij ook op u om de Vlaamse stem in Europese Commissie luid te laten
weerklinken.

Ik som hier graag uw bevoegdheden op: Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden
en Arbeidsmobiliteit.
Wat u beslist, heeft een impact op het leven van heel veel mensen. Ik denk bijvoorbeeld
niet dat er veel van de 500 miljoen Europeanen zijn die zich géén zorgen maken omtrent
werkgelegenheid.
Steeds vaker gaat die Europeaan zijn job zoeken over de landsgrenzen. Bij het begin van
mijn carrière heb ik zelf een tiental jaren in het buitenland gewerkt, net over de grens
van Nederland. Ik mocht toen aan den lijve ondervinden met welke perikelen
grensarbeiders kregen af te rekenen.
De arbeidsmobiliteit heeft intussen een veel hogere vlucht genomen en ze zorgt soms
ook voor grote problemen. Heel Vlaanderen stond onlangs in rep en roer toen bleek dat
een Hongaarse firma hier 300 vrachtwagens kwam stallen tijdens de kerstvakantie.
Die illustreerden hoeveel nood er bestaat aan een sociale regelgeving die geldt voor alle
landen in Europa. Daar wordt dan ook hard aan gewerkt op alle niveaus binnen Europa.
Zo houdt het Beneluxparlement hier in deze gebouwen op 18 maart een themadebat
over het bestrijden van sociale dumping.
Daarom zijn initiatieven zoals de ‘Europese sokkel voor sociale rechten’ die u vorige week
nog aankondigde, van cruciaal belang voor de samenhang van de Europese lidstaten.
Mevrouw Thyssen,
Europa beleeft woelige tijden, de cohesie van de 28 lidstaten wordt dezer dagen zwaar
op de proef gesteld.
Wij durven dan ook rekenen op een markante persoonlijkheid als de uwe om het project
Europa te verstevigen.
Ik wil uw rol daarin graag vergelijken met een wereld die u goed kent: die van de fiets.
U maakt deel uit van het team, dat voor Europa een rittenkoers rijdt. U bent niet de
kopman of kopvrouw, die met een gele trui op het podium staat te pronken, maar u
verzorgt wel mee het tempo vanop de voorste rijen. En vermits u ooit al fluitend de top
van de Mont Ventoux gehaald hebt, rekent men zeker op u tijdens de bergritten.
Wij weten dat het leven u niet altijd gespaard heeft. U heeft een fikse valpartij
meegemaakt en u heeft in uw eentje in de achtergrond een paar extra cols moeten
bedwingen om weer bij het peloton aan te pikken. Maar kijk, zoals het een wegkapitein
betaamt, zit u nu opnieuw in de eerste waaier. Karakter, zo heet dat.
Mevrouw Thyssen,
een echte flandrien, excuseer.. Een echte flandrienne zoals u verdient het om als eregast
uitgenodigd te worden in het Vlaams Parlement. Ik geef u dus graag het woord.
Mevrouw Thijssen,
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Ik heb daarstraks aangehaald dat u de eerste vrouw en de eerste Europese commissaris
bent, die ons hier heeft toegesproken in onze plenaire vergadering.
Wij mogen er trots op zijn dat u Vlaanderen vertegenwoordigt op het Europese forum.
Vanuit uw functie weegt u mee op de democratische besluitvorming voor iets meer dan
500 miljoen burgers.
Wij zijn ervan overtuigd dat u de ideeën uit de dialoog die u hier vandaag aangegaan
bent met onze volksvertegenwoordigers, ook zult meenemen naar uw werkterrein.
Op die manier plaatst u de Vlaamse ideeën mee op de internationale kaart.
Als voorzitter van dit parlement, en in naam van alle Vlamingen, wil ik u daarvoor
hartelijk danken.
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