
Europarlementariër Lambert van Nistelrooij unaniem herkozen 

In januari is Europarlementariër Lambert van Nistelrooij (CDA) unaniem herkozen door zijn EVP-

collega’s als eerste woordvoerder in de Commissie Regionale Ontwikkelinh. Een opsteker voor deze 

inwoner van Diessen en een teken van vertrouwen om zijn inzet als coördinator de komende 2,5 jaar 

voort te zetten en verder uit te bouwen 

Hoewel de Europese Unie één van de rijkste delen van de wereld is, zijn er grote welvaarsverschillen 

tussen de regio’s in Europa. “Vooral in de zuidelijke en oostelijke landen zijn arme regio’s. De 

Europese Unie (EU) heeft voor het bevorderen van de economie in zwakke regio’s binnen haar 

lidstaten verschillende fondsen opgezet. Het geld daaruit wordt gebruikt om het verschil in welvaart 

tussen de regio’s te verkleinen. Niet door de frontrunners in de EU zoals Brabant te remmen, maar 

door kennis te delen. Dit levert ons ook weer werkgelegenheid op. Kijk naar de land -en tuinbouw. 

We delen kennis, maar blijven zelf exporteconomie nummer 1 in de EU.” 

Hoofdonderhandelaar 

“We moeten in Europa denken in regio’s. Europa bestaat immers uit verschillende regio’s die ons 

afzonderlijk én gezamenlijk iedere dag kansen bieden. Het regionaal beleid van de EU investeert veel 

in de regio’s en steden. Met dit beleid stimuleert de EU de groei én de concurrentie. Als 

onderhandelaar namens het EP heb ik voor de periode van 2014-2020 ingestemd met een 

investering van 325 miljard euro voor de Europese Structuur- en Investeringsfondsen. Geen klein 

bier: de fondsen beslaan ruim een derde van de EU-begroting voor de periode 2014-2020”, zegt Van 

Nistelrooij. 

Innovatie 

“Meer dan voorheen is het regionaal beleid voor 2014-2020 gericht op innovatie. Dit opent de deur 

naar meer ‘Made in Europa’-uitvindingen en het draagt bij aan banen in Europa. We moeten onze 

kennis direct omzetten in producten. Alleen zo kunnen we onze economie weer doen floreren. 

Innoveren, produceren, exporteren, boterhammen smeren. De EU-fondsen steunen grote 

investeringen in tijden van economische crisis. EU-investeringen kunnen ervoor zorgen dat regio’s 

zich aan de hand van een product of dienst op de kaart kunnen zetten. Daarna kunnen zij 

grensoverschrijdend samenwerken met andere regio’s. Deze zogenaamd ‘Smart Specialisation 

Strategie’ is een voorwaarde voor het ontvangen van de gelden uit het fonds voor Regionale 

Ontwikkeling. Ik ben blij dat ik unaniem herkozen ben als coördinator van de Commissie Regionaal 

Beleid zodat ik daar de komende jaren me voor kan blijven inzetten”, aldus een enthousiaste 

Lambert van Nistelrooij.  

door Carla Metz  


