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Strak beheer in Eurozone en investeren moet samengaan
Een zwaluw maakt nog geen zomer: na een korte periode van economisch herstel volgde aan het begin
van de herfst de ontnuchtering. Daarom heeft het Europees Parlement voet bij stuk gehouden en gestemd
voor een strakker toezicht op de nationale begroting. Dit geldt ook voor de banken. Behalve meer
Europese controle moeten we meer investeringen mogelijk maken. Van subsidies naar garanties. Als
rapporteur voor de Structuurfondsen zet ik hierop in. Kortom: samen vaart maken.
Lambert van Nistelrooij

***Terugblik***
Ontmoetingsdag 2011: Europa Energiek
Op de Ontmoetingsdagen Europa hebben we zo'n
150 deelnemers mogen begroeten. Een uitstekende
formule, die samen valt met LandArt Diessen, bij mij
aan
huis.
16
september
was
gericht
op
energieopwekking op het platteland. Voor een
verslag, klik hier. 17 september stond in het teken
van ontmoeting. Sprekers uit de provinciale politiek,
de Tweede Kamer en het Europees Parlement en
nationale en internationale experts presenteerden op
16 september het thema energie met verhalen uit de
praktijk zoals de slimme meter, ‘energie uit de kas’,
‘decentrale energieopwekking in eigen dorp of stad’
en initiatieven van de waterschappen om energie te
winnen uit afvalwater. Foto's: klik hier

***Uitnodiging***
4 oktober: Actief ouder worden:
verzilvering van de vergrijzing?
Hoe kan ICT mensen helpen langer zelfstandig
te zijn? Op welke manier kunnen innovaties in
medicijnontwikkeling actief ouder worden
bevorderen? Hoe kunnen we de vergrijzing op
de arbeidsmarkt verzilveren? Wat is het
belang van het nieuwe EU-kaderprogramma
voor onderzoek en wat is de betekenis van de
structuurfondsen voor innovatie?
Met bijdragen van Lambert van Nistelrooij
(CDA - Europarlementariër), Toine Manders
(VVD - Europarlementariër), Linda Voortman
(Groenlinks
Tweede
Kamerlid),
Jan
Raaijmakers (External Scientific Collaboration
Europe - Vice-president), Annette Zomerdijk
(Tempo Team - Manager Strategie en
Business)
Dinsdagavond 4 october 2011 19.45 uur 21.30 uur: debat, daarna informele afronding.
Locatie: Auditorium Technische Universiteit
Eindhoven - Senaatszaal. Den Dolech 2,
Eindhoven.
Toegang gratis. Aanmelden is nog mogelijk:
epdenhaag@europarl.europa.eu

Ontmoetingsdagen Europa: samen vaart maken
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Rapporteur Algemene Verordening
Structuurfondsen
Op 6 oktober maakt de Europese Commissie haar
voorstel over de nieuwe aanpak van de Europese
regiofondsen bekend. Dan start mijn werk als
rapporteur. Deze verordening is de omvangrijkste
post (376 miljard voor 2014-2020) in de Europese
begroting. Onder deze verordening vallen het
Europees
Regionaal
Ontwikkelingsfonds,
het
Europees Sociaal fonds en het Cohesiefonds. Deze
gelden worden gebruikt om projecten in de Europese
regio's te stimuleren gericht om te investeren in
kennis, duurzaamheid en opleidingen.
Als rapporteur voor het Europees Parlement zet ik in
op het vereenvoudigen van de fondsen en meer
focus op onze topsectoren en kansen in de regio. Ik
richt mij hierbij op de digitale agenda, energie,
onderzoek en innovatie. Van subsidies naar
garanties, waardoor we het bedrijfsleven sterker
betrekken.
Voor achtergronden, zie ook dit filmpje op mijn
Youtube kanaal.

*** Uitnodiging ***
3 oktober: Brabants platteland:
duurzaam en competitief?
Is het Europees landbouwbeleid klaar voor de
toekomst? En hoe duurzaam en competitief is
de landbouw in Brabant? Voedselzekerheid,
duurzaamheid en voedselveiligheid zijn zaken
die nu en zeker in de toekomst van belang
zullen zijn voor het Europese landbouwbeleid.
Hoeveel geld mag er eigenlijk naar de
landbouw gaan? Zijn biobrandstoffen wel goed
voor het milieu en zijn de Nederlandse boeren
wel diervriendelijk genoeg?
Ga op 3 oktober in debat over de toekomst
van de landbouw in Europa met:
-Lambert
van
Nistelrooij
(CDAEuroparlementariër),
-Jan Mulder (VVD - Europarlementariër),
-Albert Jan Maat (LTO - voorzitter),
-Ger Koopmans (CDA - Tweede kamerlid),
-Esther Ouwehand (Partij voor de DierenTweede kamerlid)
Tijd:
20.00 uur - 21.30 uur: debat, gevolgd door
een borrel
Locatie:
Theater aan de Parade, 's-Hertogenbosch
De toegang is gratis. U kunt zich aanmelden
via: epdenhaag@europarl.europa.eu

***Uitnodiging***
Strategiedag Europa in Zeeland
Op zaterdag 8 oktober organiseer ik samen met het CDA Zeeland een Strategiedag Europa. Zeeland
grenst aan drie Vlaamse provincies en heeft zo veel te maken met grensoverschrijdende samenwerking
en Europese regelgeving. Onze banen, onze veiligheid en onze leefomgeving zijn grotendeels
afhankelijk van Europa. Het publieke debat geeft echter andere signalen af. Het is van belang om te
werken aan een verbreding en verdieping van de kennis over Europa en het formuleren van een voor
de achterban herkenbaar geluid over Europa. Voor deze dag zijn vertegenwoordigers vanuit allerlei
geledingen in Zeeland uitgenodigd om na te denken over de plaats van Zeeland in Europa. De
strategiedag begint om 09.30 uur en duurt tot 13.00 uur. Locatie is Proefboerderij 'De Rusthoeve' op
Colijnsplaat. Meer informatie bij Martin Bos via mbos@zeelandnet.nl.
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Drugsbevechter Jaques Groffen ontvangt
Europese Burgerschapsprijs
Tijdens de 'Ontmoetingsdag Europa' op zaterdag 17
september jl. reikte ik met burgemeester Hendrikx
van Baarle-Nassau aan Jacques Groffen uit Breda de
'Europese
Burgerschapsprijs'
uit
voor
zijn
engagement op het gebied van drugsbestrijding.
De Europese Burgerschapsprijs beoogt Europa
dichter bij de burger te brengen. Jacques Groffen is
een man die dat grensoverschrijdend heeft gedaan
door zijn inzet voor ouderen, drugsverslaafden en
hun familie, buitenlandse werknemers, bestrijding
van rampen, politie etc. Jacques Groffen is onder
meer
ambassadeur
van
grensoverschrijdende
contacten tussen CDA en CD&V en lid van de
buitenlandcommissie van het CDA Brabant.
Ook zet hij zich in voor de organisatie 'Moedige
Moeders'
die
een
kruistocht
voert
tegen
drugsgebruik, nadat ze in eigen kring met de
gevolgen van drugsgebruik te maken kregen.
Wij feliciteren Jaques
met deze
bijzondere
onderscheiding. Meer hierover leest u op mijn
website.

NIEUWSBRIEF 34, OKTOBER 2011

*** Uitnodiging ***
"Where Regions and Europe meet":
de tweede Regioborrel in Brussel
Graag nodigen wij u uit voor de tweede REGIO
borrel op 18 oktober 2011, van 18:30 uur tot
20:30 uur in het Huis van de Nederlandse
Provincies aan de Trierstraat 59-61 te Brussel.
De REGIO borrel "Where regions and Europe
meet",
is
het
initiatief
van
CDAEuroparlementariër Lambert van Nistelrooij.
Rob van Eijkeren, coördinator van het Huis
van de Nederlandse Provincies, zal u van harte
welkom heten.
Het doel van deze avond is om met
verschillende
Europarlementariërs,
vertegenwoordigers
van
de
Europese
Commissie en van Nederlandse en andere
Europese regio's in een informele setting met
elkaar in gesprek te laten gaan. Dit keer gaat
het over de op 6 oktober gepresenteerde
verordeningen voor cohesie en innovatie en de
rol van regio´s en steden hierbij.
Meldt u aan door een e-mail te sturen naar
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu

Rapporteur regionaal gaat digitaal

Lambert reikt de oorkonde uit aan Jacques Groffen

Jaques Groffen krijgt de penning opgespeld

Als volksvertegenwoordiger ben ik altijd op zoek
naar nieuwe manieren om contact te houden met
burgers in Nederland. Daarvoor gebruik ik de
koffiegesprekken op maandag. De ervaringen
hiermee zijn positief, maar ik wil het graag breder
maken. Daarom heb ik op linkedIn de groep Europa
Dichtbij geopend. Het concept is simpel:
1.
iedereen is welkom! Van jong tot oud,
van havenarbeider tot directeur en van alle
politieke stromingen.
2.
iedereen is welkom om mee te doen!
Dit kan door te reageren of zelf ideeën in te
brengen.
In de loop van oktober zal ik daar mijn belangrijkste
vraagpunten voor de investeringen 2014-2020
aangeven. Doet u mee?
Voor meer informatie, zie ook dit filmpje op mijn
Youtube kanaal.
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Bescherming minderjarigen op
Europese wetgeving nodig

internet:

Naar aanleiding van mijn vragen aan de Europese
Commissie over de bescherming van privacy van
minderjarigen op het internet heeft Eurocommissaris
Neelie Kroes de sector verzocht maatregelen te
nemen. Naar mijn mening is dit onvoldoende. Al
sinds jaren wordt er ingezet op zelfregulering, met
weinig resultaat. De huidige bescherming van
minderjarigen op internet, met name sociale
netwerken,
schiet
tekort.
Ontoereikende
en
onduidelijke privacyinstellingen kunnen resulteren in
pesterijen, stalking en misbruik.
De huidige Europese regelgeving op dit gebied komt
uit 1995 en is daarom sterk verouderd. De Europese
Commissie moet nu haast maken en deze wetgeving
aan het huidige internettijdperk aanpasen.

3e Europese Innovatietop in Brussel
Het netwerk Knowledge for Innovation (K4I),
waarvan ik de voorzitter ben, organiseert voor de
derde keer een aantal bijeenkomsten in Brussel in
het kader van haar Europese Innovatietop. U bent
daarbij van harte welkom.
De thema's van 2011 zijn: de toekomst van het
internet en 'slimme steden', transatlantische
samenwerking en de toekomst van onderzoek en
innovatie in Europa.
De top wordt gehouden op 11 en 12 oktober 2011 in
het Europees Parlement in Brussel.
Geïnteresseerd?
U
kunt
zich
opgeven
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu
Voor het programma, klik hier.

via
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***Uitnodiging***

Activiteiten rond het Europees Jaar
2012 voor Actief ouder worden
-Op vrijdag 21 oktober vanaf 9 uur
organiseert de EVP in het Europees Parlement
een conferentie over vrijwilligerswerk en het
internationaal ouderenjaar.
-Op vrijdag 28 oktober organiseer ik een
bijeenkomst in het kader van het Europees
jaar 2012 over Actief ouder worden en
solidariteit tussen de generaties. Deze
bijeenkomst op het Provinciehuis te Den
Bosch begint om 13.30 uur.
Programma
13.30 uur: Toelichting van Lambert van
Nistelrooij op het Europees Jaar 2012.
14.00 uur: Open gesprek met elkaar over het
Europees Jaar voor actief ouder worden.
15.30 uur: Conclusies en afsluiting.
Deelnemen
Als u belangstelling heeft om deel te nemen
aan deze bijeenkomst dan kunt u een
berichtje sturen aan martinbos@cdabrabant.nl

***Vooruitblik***
Waarnemer verkiezingen Tunesië
In Tunesië is de Arabische Lente begonnen. Nu
worden de eerste vrije verkiezingen gehouden. Meer
dan 100 partijen hebben zich ingeschreven. Ik zal
van 20 tot 25 oktober deel uitmaken van het
Europees team dat de verkiezingen gaan volgen.
Het wederzijds belang van een stabieler en
democratischer Tunesië is groot: niet alleen voor de
Tunesische, maar ook voor de Europese burger. Een
democratisch Tunesië kan bijvoorbeeld goed met de
omringende landen en Europa kunnen samenwerken
om een netwerk van zonnepanelen aan elkaar te
verbinden om zo duurzame energie op te wekken.
Ik zal tijdens de missie elke dag een dagverslag op
mijn website www.lambertvannistelrooij.nl plaatsen.
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