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Uitkomsten Europese raad positief voor het regionaal beleid
De Raad Algemene Zaken heeft op 21 februari 2011 een standpunt bepaald over het toekomstig
cohesiebeleid. Dit is een belangrijke mijlpaal in de voorbereiding van de periode 2013‐2020. Voor
Nederland heeft Ben Knapen deelgenomen. Ik ben enthousiast over de uitkomsten.
De belangrijkste kernpunten, bezien vanuit het Nederlandse blikveld:
1. Cohesie wordt gezien als fundamentele doelstelling EU;
2. Cohesie heeft haar Europese toegevoegde waarde bewezen en bijgedragen tot de doelen
Concurrentiekracht en Groeiagenda door innovatie en modernisering van de economie
3. Cohesie is het belangrijkste instrument om harmonieuze ontwikkeling te bewerkstelligen, in het
bijzonder om ongelijkheden te verminderen en de omstandigheden voor de slimme, duurzame en
inclusieve groei te ondersteunen.
Voor een samenvatting, klik hier.

Een toekomst binnen Europa, welke kansen voor Aruba?
Op 21‐24 december 2010 bracht ik een werkbezoek aan
Aruba. Arubaanse burgers met een Nederlandse
nationaliteit zijn ook Europese burgers. Aruba heeft nu de
EU‐status van 'Land en Gebied Overzee' (LGO). Aruba
ontvangt hierdoor beperkte financiële steun vanuit Europa.

***UITNODIGING***
Graag nodig ik u, samen met het Huis van
de Nederlandse Provincies, uit voor de
REGIO borrel "Where regions and Europe
meet", op 30 maart 2011, van 18:30 uur
tot 20:30 uur in het Huis van de
Nederlandse Provincies aan de Trierstraat
59‐61 te Brussel.
De inleiding wordt verzorgd door de
Eurocommissaris voor Regionaal Beleid,
Johannes Hahn. Na zijn inleiding bestaat er
ruime mogelijkheid voor vragen en debat.

In de afgelopen maanden heeft Maurits Malmberg op mijn
kantoor in Brussel onderzoek gedaan naar de toekomstige
mogelijkheden van Aruba. Het gaat om de vraag of Aruba
een Ultraperifeer Gebied (UPG) kan worden, met álle
rechten en plichten binnen de EU. Negen andere eilanden,
zoals Madeira en Guadeloupe hebben een dergelijke status.
President Eman van Aruba kiest hiervoor en wil hierover
een referendum houden.
U vindt hier het rapport 'Een toekomst binnen Europa'.
*** STEM OP 2 MAART CDA, RECHT UIT HET HART!***

Het Huis van de Nederlandse Provincies
biedt in haar nieuwe kantoor een optimale
gelegenheid voor deze eerste ontmoeting.
Mevrouw Karla Peijs, voorzitter van het
Huis der Nederlandse Provincies, zal u
hier van harte welkom heten.
Lambert van Nistelrooij, lid van het
Europees Parlement
Graag horen wij of u aanwezig bent via
www.aanmelder.nl/regioborrel
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