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Beste lezer,
Europa dichterbij. Samen actief. Dat kan. Daarom treft u hier 8 uitnodigingen voor bijeenkomsten in
Nederland en Brussel aan, waarop u van harte welkom bent. 2011 staat nog sterk in het teken van
initiatieven om de crisis in de Eurozone het hoofd te bieden. Europa moet vooral bijdragen aan initiatieven
die ons land overstijgen en ons in wereldverband sterker op de kaart te zetten. Het CDA kiest voor een
positieve opstelling naar Europa; alle partners moeten zich wél aan de afspraken houden. Ook daarover ga
ik ook in 2011 graag met u in gesprek. Méér weten? Kijk op onze site: www.lambertvannistelrooij.nl
Lambert van Nistelrooij

*** Terugblik ***

*** Uitnodiging ***

REGIO Borrel "Where regions and Europe
meet" - 30 maart 2011

Nationale expertconferentie:
Toekomst Onderzoek en
Ontwikkeling- 8 juli 2011

Op
30
maart
vond
de
eerste
regionale
netwerkbijeenkomst "Where Regions and Europe
meet" plaats in Brussel. Eurocommissaris Johannes
Hahn hield hierbij een inleiding over de toekomst van
het regionaal beleid. We kijken terug op een zeer
geslaagde avond. Deze bijeenkomst is het initiatief
van ondergetekende in samenwerking met het Huis
van de Nederlandse Provincies. Eind juni geven wij
dit succesvolle evenement een vervolg.

Op 8 juli organiseer ik op de Universiteit van
Tilburg een nationale conferentie over de
toekomst van het Europees onderzoeksbeleid
en de inzet voor het Achtste Kaderprogramma
in het bijzonder. In 2013 eindigt het huidige
Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en
Ontwikkeling (KP7).
Nu, halverwege het
programma, maakt Europa de balans op over
de resultaten tot nu toe. Nederland heeft de
afgelopen drie jaar uitstekend gepresteerd: wij
ontvingen meer dan één miljard euro. Om
Europa uit de economische crisis te halen, zet
Europa stevig in op onderzoek en innovatie.
Hoe verder? Praat mee en schrijf u in voor
deze conferentie op 8 juli via
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu

*** Vacature ***
Ik ben op zoek naar een communicatiemedewerker
(m/v), locatie Den Bosch.
Goede opkomst eerste REGIO borrel

Interesse? Klik hier voor meer informatie
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Ontwikkelingssamenwerking: nieuwe
aanpak voor Europa en Nederland
Binnenkort publiceer ik in de serie 'Europa Dichtbij'
mijn nieuwe brochure 'Ontwikkelingssamenwerking'.
De Europese Unie is wereldwijd de grootste donor
van
ontwikkelingssamenwerking.
Voor
ontwikkelingslanden zijn er de komende jaren en
decennia
grote
uitdagingen,
zoals
klimaatverandering en de grotere behoefte aan
grond en grondstoffen. Tegelijkertijd bieden deze
trends ook kansen voor overheden en bedrijven,
omdat er nieuwe markten ontstaan. Dit kan ervoor
zorgen dat mensen op eigen kracht zich aan de
armoede kunnen onttrekken. Voor overheden en
maatschappelijke organisaties is een belangrijke rol
weggelegd om dit proces goed te laten verlopen.
In de brochure vindt u meer informatie over hoe er
vanuit Nederland en Europa met deze ontwikkelingen
wordt omgegaan en welke kansen het biedt.
De brochure is binnenkort beschikbaar via:
www.lambertvannistelrooij.eu
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***Uitnodiging***
ICT
voor
meer
innovatieconcurrentiekracht in het MKB:
Hoe kan Europa helpen?

en

Hoe kan het Midden en Kleinbedrijf (MKB) nog
beter de kansen benutten die ICT biedt en
welke rol kan Europa spelen om daarbij te
helpen?
Op dinsdag 24 en woensdag 25 mei organiseer
ik met de European Internet Foundation (EIF)
in het Europees Parlement in Brussel
achtereenvolgens een avondbijeenkomst en
een werkontbijt met experts van de Europese
commissie en het bedrijfsleven.
Er zijn enkele plaatsen beschikbaar. Hebt u
interesse om deze bijeenkomsten bij te
wonen? Laat het mij dan weten via:
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu.

***Uitnodiging***
Europees Jaar Actief Ouder Worden

EU hulpgoederen onderweg

*** Uitnodiging***

Op 29 april wordt het Europees 'Jaar van
Actief Ouder Worden 2012' gelanceerd.
Europese burgers langer gezond en zelfstandig
laten leven staat in 2012 centraal. Op 29 april
zal ik de officiële aftrap verrichten door het
verzorgen een keynote speech. Hierin zal ik
ingaan op de uitdagingen die demografische
verandering voor steden en regio's met zich
meebrengt. Europa is immers wereldkampioen
vergrijzing. Dat moeten we niet als probleem
zien. Het biedt juist veel kansen.
U kunt deelnemen: klik hier Meer informatie:
klik hier

Visserij: weet wat je eet
Op woensdag 29 juni organiseert de EVP in
het Europees Parlement een hearing over hoe
we
de
informatie
herkomst
en
de
traceerbaarheid van vis op de Europese markt
kunnen verhogen.
Belangstellenden zijn van harte welkom om
deel te nemen. Het aantal plaatsen is beperkt.
Heeft u interesse, stuur een email naar
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu
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*** Uitnodiging ***
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***Uitnodiging***

Ontmoetingsdag Europa 2011. CDA
Energiek!

Medicijnen voor ouderen veiliger
maken

De Ontmoetingsdag Europa op zaterdag 17
september (11.00-16.00 uur) staat in het
teken van energie. Aan de orde komt zowel
duurzame
en
slimme
energie
voor
huishoudens en bedrijfsleven alsook de
plannen om het CDA weer op te laden voor de
toekomst. Tevens kunt u de route lopen van
de
landschapskunst
LandArt
Diessen
(www.landartdiessen.nl). Met een gevarieerd
programma met inhoud, ontmoeting en
ontspanning starten we het nieuwe politieke
seizoen 2011/2012. De Ontmoetingsdag
Europa (locatie: Paviljoen LandArt Diessen aan
de Molenstraat 17-A te Diessen) is voor u
kosteloos
en
staat
open
voor
alle
belangstellenden. U kunt ook deelnemen aan
een gedeelte van de dag.

Ouderen gebruiken meer dan 30 procent van
de voorgeschreven geneesmiddelen en meer
dan
40 procent
van
de
receptvrije
geneesmiddelen. In sommige landen zijn zij
verantwoordelijk voor bijna 50 procent van de
totale
uitgaven
aan
geneesmiddelen.
Ongewenste voorvallen met geneesmiddelen
doen zich vaak voor bij oudere patiënten en
veroorzaken 20 procent van de bezoeken van
artsen
en
bijna
30 procent
van
de
ziekenhuisopnamen in de EU.
Ondanks deze feiten wordt de werking van
medicijnen bij ouderen onvoldoende getest.
Daarom gaan organiseer ik samen met AGE
Europe op 15 juni een bijeenkomst voor
belanghebbenden in het Europees Parlement.
Het aantal plaatsen is beperkt.

Meer informatie en aanmelden via Martin Bos:
martinbos@cdabrabant.nl

Wilt u er op 15 juni bij zijn? Geef u dan op via
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu

Kansen voor energie op het platteland

Kernenergie: safety first

De Europese Unie dient meer aandacht te hebben
voor plattelandsgebieden. Meer dan 50% van alle
Europeanen woont op het platteland. Zij bewonen
meer dan 90% van het Europese grondgebied. Zij
kunnen een grotere bijdrage leveren aan onze
energie agenda. Brabant kan als provincie met zijn
plattelandsgebieden een grote bijdrage leveren aan
het
behalen
van
Europese
energieen
klimaatdoelstellingen. Ook is er ruimte voor lokale
initiatieven in dorpen en steden. Eerder vroeg ik de
Europese
Commissie
samen
met
oudEurocommissaris Hübner om een 'best practice
guide' op te stellen.

De aardbeving en tsunami in Japan hebben grote
gevolgen
gehad
voor
de
kerncentrale
van
Fukushima. Als reactie hebben de landen van de
Europese
Unie
afgesproken
om
alle
143
kerncentrales in Europa te onderwerpen aan een
diepgaande inspectie. Een 'stresstest'. Met de
stresstest bekijken we op Europese schaal of een
kerncentrale bestand is tegen zeer extreme situaties,
zoals
een
combinatie
van
onwaarschijnlijke
gebeurtenissen. Over de inhoud van de stresstest
zijn we met Commissaris Oettinger (energie) in
gesprek. Wel wil ik dat ook bedrijven die nucleair
afval verwerken, zoals Belgoprocess, net over de
grens in het Belgische Mol, in deze test worden
meegenomen.

Meer weten, klik hier.

Terecht:' Stress test' voor alle Europese kerncentrales
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***Uitnodiging***
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***Uitnodiging***
Samenwerking op de financiële
instrumenten

Europa actief in West-Brabant
Vraagt u zich ook wel eens af wat die bouwborden
met de Europese vlag langs de weg of in stad of dorp
betekenen? Wist u dat de Europese Unie (EU) al
jaren samenwerkt met de lokale en provinciale
overheden om projecten in de regio extra
ondersteuning te geven. Mede met Europees geld
krijgen mensen bijvoorbeeld een omscholingscursus
voor werk en krijgen ondernemers ondersteuning bij
innovatieve ontwikkeling. Ook wordt er gewerkt aan
energie, cultuur, toerisme en natuurbehoud. De
Buitenlandcommissie van het CDA Brabant wil er
graag meer van weten en brengt op 20 mei a.s. een
werkbezoek aan diverse EU-projecten in WestBrabant.
Wanneer u belangstelling heeft om deel te nemen
aan deze activiteit dan kunt u zich aanmelden bij
Martin Bos via martinbos@cdabrabant.nl

In de huidige financieringsperiode werken de
Europese Commissie, de Europese Investeringsbank
en andere financiële instellingen samen. Zij
ontwikkelden
hier
een
aantal
nieuwe
financieringsinstrumenten voor:
• JEREMIE (Joint European Resources for Micro to
Medium Enterprises) moet de toegang tot
startkapitaal voor het MKB verbeteren
• JESSICA (Joint European Support for Sustainable
Investment in City Areas) richt zich op het
financieren
van
projecten
voor
stedelijke
vernieuwing en ontwikkeling in de vorm van
subsidies en leningen.
• JASMINE (Joint Action to Support Micro-finance
Institutions
in
Europe)
helpt
kleine
ondernemingen bij het opstarten door het
verstrekken van microkredieten te bevorderen en
steunt
de
ontwikkeling
van
niet-bancaire
instellingen voor microfinanciering.
Op donderdag 30 juni organiseert de EVP-fractie in
de Commissie Regionale Ontwikkeling een hoorzitting
om deze initiatieven verder onder de aandacht te
brengen en te verklaren in het licht van
cohesiebeleid. Ook de Risk Sharing Finance Facility
(RSFF) komt aan de orde.

Voorbeeldproject met Europese steun

Heeft u interesse deze hoorzitting bij te wonen, laat
het
ons
weten
via
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu

*** Vertrek Esther Boer ***
Mijn beleidsmedewerkster Esther Boer verlaat eind april het kantoor in Brussel. Zij start op 1 mei
2010 bij het kantoor van VEWIN/Unie van Waterschappen in Brussel, een mooie nieuwe uitdaging.
In ruim vijf jaar is Esther uitgegroeid tot een belangrijke steunpilaar in mijn kantoor. Ik dank haar
voor haar jarenlange inzet op onder meer de beleidsterreinen milieu en regionaal beleid.
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