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Online handel: een grenzeloos Europa, ook op
internet
Voor u ligt nummer 48 van
mijn nieuwsbrief. Op 6 mei
komt de Europese Commissie
met voorstellen voor een
grenzeloze Europese interne
markt op het internet. Hoog
tijd, zeker als je bedenkt dat
de 'oﬄine' interne markt
voor goederen en diensten al
sinds het begin van de jaren
90 bestaat. Daarvoor dienen vele hindernissen te worden
opgeruimd en wetten te worden aangepast. Het tot stand
brengen van een online interne markt levert naar schatting 2.5%
extra economische groei op. De moeite waard dus. Voor
Nederland als export land liggen hier bovengemiddeld veel
kansen. In het Europees Parlement zet ik me ervoor in dat burgers
zonder zorgen over hun rechten als consument en zaken als
betaalmethodes ook bij buitenlandse webshops aankopen kunnen
doen, en dat Nederlandse bedrijven makkelijker hun producten
ook aan Europese klanten kunnen verkopen.
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over mijn activiteiten en
werkzaamheden. Veel leesplezier!
Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt mij altijd een mail
sturen via lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu

UITNODIGING: Twitterdebat Europese digitale
interne markt
Koopt of verkoopt u ook
online in Europa? En ervaart
u daarbij hindernissen? Wilt u
meepraten over de te nemen
maatregelen
om
een
Europese digitale interne
markt tot stand te brengen?
Doe dan mee met mijn
Twitter
debat
tijdens
Europdag, zaterdag 9 mei
van 14:00 tot 16:00 via #dsmNL.
Mijn recente publicatie hierover kunt u inzien via mijn
website

UITNODIGING: Rondetafel "Removing barriers
within the internal market for the Bioeconomy"

gevolg van
drugsgebruik
Buitenlandcommissie
CDA Brabant zoekt
nieuwe leden
De 'Lambert Actueel'
ontvangen?

Op maandag 20 april van
12h00 tot 14h00 organiseer
ik
een
rondetafel
bijeenkomst in het Europees
Parlement in Brussel over de
interne
markt
voor
de
Biobased Economy. Onder
een
Biobased
Economy
verstaan we een economie
die
zijn
grondstoﬀen
grotendeels betrekt uit de levende natuur (zoals biomassa en
agrarische producten). De analyse van de huidige marktomvang
laat zien dat er al een aanzienlijke biobased markt is: de omvang
wordt geschat op zo'n 326 miljard euro. Maar de 28 lidstaten
hanteren verschillende regels voor deze reststoﬀen of nieuwe
eindproducten, zoals bioplastics. Door barrières voor het
grensoverschrijdende transport en de verkoop te verminderen en
ondersteuning voor de Biobased Economy beter af te stemmen
kan de martkomvang verder toenemen. De voertaal is Engels.
Geïnteresseerd?
U
kunt
zich
lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu

aanmelden

via

Rapport 'Bloei & Groei' Wetenschappelijk
Instituut CDA legt nadruk op belang regionale
clusters bij innovatie
Het
Wetenschappelijk
Instituut van het CDA komt in
het rapport Bloei en Groei,
waaraan ik als lid van de
Klankbordgroep een bijdrage
heb mogen leveren, met een
nieuwe visie op de economie:
menselijke bloei is een
noodzakelijke
voorwaarde
voor economische groei. De
crisis en maatschappelijke en economische verschuivingen
hebben ervoor gezorgd dat het liberale beleidsrecept - meer uren
werken, meer ﬂexibilisering en meer individuele prikkels tot
prestaties - is uitgewerkt. Er is een alternatieve visie op de
economie nodig.
Het rapport roept onder meer op tot regionalisering van het
innovatiebeleid. Juist omdat blijkt dat innovatie tot stand komt
door spontane kruisbestuiving tussen disciplines, bedrijven en
sectoren, zou de focus moeten liggen op regionale clusters.
Nederland is hiermee een voorbeeld voor Europa. Deze aanpak
bepleit ik als woordvoerder Regionaal Beleid tevens in het
Europees Parlement.
Geïnteresseerd? Klik hier voor het persbericht van het CDA
WI
en
het
rapport:
https://www.cda.nl/wi/actueel/toon/wetenschappelijkinstituut-voor-het-cda-presenteert-nieuw-rapport/

'Europarlementslid van het jaar 2015'
Op 18 maart jl. heb ik de
onderscheiding
'Europarlementariër van het
jaar 2015' ontvangen in de
categorie Regionaal Beleid,
mijn werkgebied. Een mooie
prijs, ingesteld door het
Parliament
Magazine,
en
erkenning voor mijn werk om
de EU meer te richten op innovatie en ondernemerschap in de
regio's. Namens het Europees Parlement was ik onderhandelaar
over de nieuwe Europese Structuur- en Investeringsfondsen voor
de periode tot 2020. Hiermee is geregeld hoe de beschikbare 325
miljard euro in de periode tot 2020 wordt verdeeld over de
Europese regio´s. Ik zette mij in voor een moderner regionaal
beleid waarin kennis en innovatie centraal staan. We gaan van
subsidies naar garantstellingen, en excellentie wordt steeds
belangrijker. Deze aanpak is voor Nederland, met zijn excellente
universiteiten en kennisinstellingen, erg voordelig.

Commissie Regionale Ontwikkeling
Europees Parlement in Nederland

van

het

Van 18 tot en met 20 maart
bracht ik samen met een
delegatie van de commissie
Regionale Ontwikkeling van
het Europees Parlement een
werkbezoek aan Nederland.
Ik
heb
dit
bezoek
georganiseerd
om
mijn
collega's te informeren over
de Nederlandse aanpak op
het gebied van innovatie, slimme specialisaties in de regio's en

het gebruik van Europese fondsen.
Op 18 maart brachten we onder andere een bezoek aan
'Yes!Delft' (een verzameling van start-ups in de technologie) en
de
'Bioprocess
Pilot
Facilitator',
een
experimentele
vergistingsinstallatie. Vervolgens volgde op 19 maart een bezoek
aan de 'Oesterij' in Yerseke en een gesprek met staatssecretaris
van Economische Zaken Sharon Dijksma. Een van de
gespreksonderwerpen was het investeringsfonds van de
Voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. Ook
bezocht de commissie de 'High Tech Campus' in Eindhoven. Op
20 maart eindigde het werkbezoek met een bezoek aan de
'Automotive Campus' in Helmond. Nederland heeft laten zien
voorop te lopen en een voorbeeld te zijn voor andere landen op
het gebied van het in de praktijk brengen van slimme
specialisaties, de synergie tussen de Europese structuur- en
innovatiefondsen en de samenwerking met landen uit midden- en
Oost-Europa. Zij kunnen hun studenten ervaring laten opdoen,
bijvoorbeeld in Nederland.

Financiering
Juncker's
Europees
investeringsplan: EU innovatiefondsen ontzien

.

Op
28
maart
is
mijn
adviesverslag
over
het
Juncker
investeringsplan
aangenomen
in
de
Commissie
Regionale
Ontwikkeling
(REGI).
De
Europese
Investeringsbank
(EIB) krijgt hiermee
de
gelegenheid garant te staan
voor 315 miljard Euro aan
investeringen. Een goed initiatief, zeker nu de banken
terughoudend zijn in de kredietverlening.
Er is nog wel verschil van mening over de ﬁnanciële dekking voor
het Juncker plan. Ik vind dat er onevenredig veel geld wordt
gehaald uit het EU Innovatie fonds en het Transport fonds. Dit is
slecht voor Nederland, aangezien wij vergeleken met andere
Europese landen het meeste geld binnenhalen voor onderzoek en
innovatie.
In juni 2015 vindt de eindstemming plaats tijdens de plenaire
vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg. In
september dit jaar treedt Junckers investeringsplan naar
verwachting in werking.
Lees verder: mijn rapport

Ook bij Lambert op de koffie?
Als volksvertegenwoordiger
spreek ik graag met burgers
en bedrijven. Het is voor mij
essentieel te weten wat u
beweegt. Drempels binnen
de Europese interne markt
en
grensoverschrijdende
samenwerking
komen
geregeld aan bod. Sommige
mensen komen met ideeën
voor projecten of geven aan hoe het in de EU anders moet of
beter kan. Allerlei praktijkervaringen die ik weer mee kan nemen
naar Brussel. Zo spreek ik met veel mensen. Drie maal per maand
ontvang ik mensen ‘op de koﬃe’ in Brabant. Deze
koﬃegesprekken duren doorgaans 45 minuten en vinden plaats
op een maandag.
Wilt u ook 'bij Lambert op de koﬃe'? Stuur dan een e-mail
n a a r lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu
met
het
onderwerp waarover u wilt spreken en ik neem contact met
u op.

Vacature
Europees
Parlement:
communicatie gezocht
Studeer

stagiair(e)

je

communicatiewetenschappen, ben je goed in het schrijven van
artikelen, ingezonden stukken en persberichten en ben je op zoek
naar een stage? Of ben je een vlotte student(e) in een andere
studierichting, met warme belangstelling voor communicatie?
Weet je van aanpakken en ben je geïnteresseerd in de Europese
politiek? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Per 1 mei 2015 biedt het kantoor van Europarlementariër Lambert

.

van Nistelrooij in Brussel plaats aan een stagiair(e) voor de duur
van 3 maanden.
Geïnteresseerd? Stuur dan vóór 15 april 2015 een email
met
je
CV
en
motivatie
aan
lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu.

Vacature: secretaris Contactgroep Europa, CDA
Zeeland
Draag jij het CDA, Zeeland en
Europa een warm hart toe?
De Contactgroep Europa van
het CDA-Zeeland is op zoek
naar een geschikt persoon
die, voor 1 dag per week, als
secretaris het werk van deze
werkgroep vorm wil geven.
De succesvolle kandidaat is
daarmee de link van het
CDA-Zeeland met mij als CDA Europarlementariër voor Zeeland.
Geïnteresseerd? Stuur dan vóór 1 mei 2015 een email met
je
CV
en
motivatie
aan
lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu.

Aandacht in Europa voor gezondheid
criminaliteit als gevolg van drugsgebruik

en

De Buitenlandcommissie van
het CDA Brabant besteedt
regelmatig aandacht aan de
gevolgen
van
het
Nederlandse
drugsbeleid.
Een belangrijke partner hierin
zijn de Moedige Moeders,
lokale
netwerken
van
moeders
van
drugsverslaafden.
Hun
verhaal en hun inzet hebben ertoe geleid dat een tweetal leden
van de Buitenlandcommissie, Jacques Groﬀen en Ans van
Zeeland, zitting hebben genomen in het bestuur van Moedige
Moeders Nederland (www.moedigemoeders-nederland.nl), dat
functioneert als landelijk platform van de lokale groepen.
De gevolgen van het jarenlange gedoogbeleid en de recente
discussie over legalisering van de wietteelt zijn aanleiding
opnieuw aandacht te vragen voor de problemen. Op korte termijn
wordt contact gezocht met de CD&V, onze zusterpartij in
Vlaanderen, om gezamenlijk in september een grote
grensoverschrijdende bijeenkomst te organiseren. Een ander
aspect van het drugsbeleid zijn de grensoverschrijdende gevolgen
van de productie van synthetische drugs. Grondstoﬀen worden in
Nederland legaal ingevoerd vanuit diverse Europese landen.
Restproducten
worden
gedumpt
en
leiden
tot
grensoverschrijdende milieuvervuiling. Begin februari van dit jaar
heb ik samen met collega Jeroen Lenaers deze zaken onder de
aandacht gebracht van de Europese Commissie.
Bijdragen aan de voorbereiding van deze bijeenkomst? U
kunt zich melden via wim.vandijk@home.nl
Parlementaire vraag Lambert van Nistelrooij en Jeroen
Lenaers aan de Europese Commissie

Buitenlandcommissie
nieuwe leden

CDA

Brabant

zoekt

Al sinds een ﬂink aantal
jaren ben ik adviseur van de
Buitenlandcommissie van het
CDA Brabant. Ik ondersteun
graag hun activiteiten en
voor mij is het tevens een
belangrijk
klankbord.
De
commissie komt 3 tot 4 keer
per jaar bij elkaar. Op de
agenda staan steeds een
aantal actuele onderwerpen uit de regio, maar ze worden ook
aangereikt vanuit Den Haag of Brussel. De leden worden
wekelijks op de hoogte gehouden van mijn activiteiten via de
Lambert Actueel en ontvangen ook regelmatig uitnodigingen voor
mijn activiteiten in Nederland. Zowel CDA-leden als mensen die
overwegen lid te worden, zijn van harte welkom.
Heeft u interesse en wilt u zich aanmelden als lid? Stuur dan
een email via wim.vandijk@home.nl

De 'Lambert Actueel' ontvangen?

Naast deze nieuwsbrief en
mijn website kunt u zich over
mijn
activiteiten
als
Europarlementariër ook laten
informeren via de 'Lambert
Actueel'. Deze wekelijkse
elektronische
nieuwsbrief
geeft u een overzicht van
mijn
meest
relevante
activiteiten in de komende
week. Bij elke activiteit worden naast een korte omschrijving links
opgenomen
naar
achtergrondinformatie.
Bij
openbare
bijeenkomsten staat zo mogelijk een verwijzing naar een
contactpersoon, waar u zich kunt aanmelden. Ook wordt u
hiermee geattendeerd op nieuwsberichten en verslagen, die op
mijn website worden gepubliceerd.
De 'Lambert Actueel' wekelijks ontvangen? Stuur een email
via wim.vandijk@home.nl.

Colofon
U ontvangt dit bericht omdat u zich heeft ingeschreven op onze nieuwsbrief op het
adres . Ga naar Profiel wijzigen om uw gegevens te wijzigen. Wilt u in de toekomst
geen berichten meer van ons ontvangen, ga dan naar Afmelden.

