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Beste lezer,
We zijn nog één handtekening (van de Tsjechische president Klaus) verwijderd van het Verdrag van Lissabon. Met dit
Verdrag worden ook de taken van het Europees Parlement uitgebreid. Het aantal terreinen waarop het Parlement gaat
meebeslissen neemt dan toe van 37 naar 86. Volop werk aan de winkel dus. Europa wordt met de nieuwe afspraken
democratischer, efficiënter en meer transparant. We kunnen aan de slag voor het economisch herstel en met thema’s
zoals energie en klimaat. Ook de nieuwe Europese Commissie krijgt hierin een belangrijke rol. Elk land heeft de
gelegenheid één commissaris voor te dragen. De kandidaten worden gehoord in het Europees Parlement. Geen
instemming van het Parlement, geen benoeming. Ook hieruit blijkt dat de rol van het Parlement zal toenemen. Ik
juich deze ontwikkelingen toe. In deze nieuwsbrief leest u over mijn activiteiten in het Parlement. Regelmatig bied ik
belangstellenden de gelegenheid daarbij zelf aanwezig te zijn. Maar ook in de regio kunt u bij mij terecht. Drie keer
per maand in Brabant en één keer per maand in Zeeland bent u welkom 'op de koffie'. Boek via Martin Bos,
medewerker Nederland (mbos@zeelandnet.nl)

Lambert van Nistelrooij

- Uitnodiging Middelburg energie denktank: Energie
na Kopenhagen
Zoals ieder jaar organiseer ik ook volgend jaar weer
een denktank op het gebied van energie. Deze keer
zal het thema "Energie na Kopenhagen" zijn. In
december vindt in de Deense hoofdstad
Kopenhagen de VN-klimaatconferentie plaats waar
bijna 200 landen aan deel nemen. Doel is om tot
een wereldwijd klimaatakkoord te komen. Eén van
de doelstellingen is om in 2020 20% meer gebruik
te maken van duurzame energie. Hoe gaan we deze
doelen bereiken?
De denktank komt bijeen op vrijdag 22 januari
2010 in Middelburg. U kunt zich opgeven voor deze
bijeenkomt bij Martin Bos: mbos@zeelandnet.nl.

Gaslevering: gezamenlijk belang
Begin dit jaar werden zeventien EU-lidstaten getroffen door
de gascrisis: vele huishoudens, scholen en ziekenhuizen
zaten zonder verwarming in de kou. De reden was het
afsnijden van de gastoevoer door Rusland aan Oekraïne
vanwege een geschil over de gasprijs. Deze crisis toonde de
kwetsbaarheid van Europa ten opzichte van Rusland. Om
een nieuwe crisis te voorkomen stelde de Europese
Commissie maatregelen voor. De industriecommissie van
het Europees Parlement, waar ik deel van uitmaak,
behandelt deze voorstellen nu. Een van de maatregelen zou
kunnen bestaan uit het delen van nationale gasreserves
met buurlanden. Nederland en Denemarken zijn de enige
landen die meer gas exporteren dan invoeren en hebben
daarom een bijzondere verantwoordelijkheid.

Internet Governance Forum
Van 15-18 november vindt in Sharm El Sheikh, Egypte de
wereldtop van de Verenigde Naties over de informatie
maatschappij plaats. Ik maak deel uit van de officiële
delegatie van het Europees Parlement. Het thema dit jaar
zal 'Creating Opportunities for All' zijn: het creëren van
zoveel mogelijk mogelijkheden, wereldwijd, voor mensen
om gebruik te maken van internet. Vrije toegang tot
internet is belangrijk voor onderontwikkelde landen om zich
verder te kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd kunnen zich
wel problemen zoals schending van de privacy en
internetfraude de kop op doen. Het vinden van een goede
balans hierin is essentieel.
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Op weg naar Kopenhagen: regio´s aan
zet

Telecomwet: consumentenrechten
waarborgen

In december zullen bijna 15.000 deelnemers uit 200
landen in de Deense hoofdstad Kopenhagen
bijeenkomen
voor
de
internationale
VNklimaatconferentie. Ook een delegatie vanuit het
Euroopees Parlement is hierbij aanwezig.
Ik heb mij met succes ingezet om de 20-20-20
ambities (in 2020 20% minder CO2-uitstoot, 20%
minder energieverbruik en een aandeel van 20% van
groene energie in de energiemix) te handhaven
zonder bedrijven op onnodig hoge kosten te jagen. In
december 2008 bereikte de Europese Unie hier een
akkoord over. Dit akkoord wordt de basis voor de
onderhandelingen in Kopenhagen in december.
Vorig jaar heeft het Parlement mijn rapport over
'Territoriale Cohesie' aangenomen. Door beleid te
concentreren en te coördineren op regionaal niveau
kunnen lidstaten en regio's zich gaan richten op
nieuwe
maatschappelijke
uitdagingen
zoals
klimaatbeleid,
energie
en
de
demografische
verandering. Ik vind dat regionale initiatieven steun
moeten
krijgen
van
de
EU.
Immers,
klimaatverandering is een wereldwijd probleem, maar
tegelijkertijd ook een probleem waar we ook op kleine
schaal mee te maken kunnen krijgen.
Ik vind dan ook dat de rol van lokale overheden
hierbij van wezenlijk belang is. Lokale initiatieven om
klimaatverandering
tegen
te
gaan
moeten
gestimuleerd worden. Binnen enkele weken publiceer
ik een brochure over lokale initiatieven op
klimaatgebied.
Deze uitgave in de reeks Europa Dichtbij is vanaf
medio november te downloaden vanaf mijn website.

Ik maak deel uit van de groep van parlementariërs die
onderhandelen met de Raad van Ministers over een pakket
van wetten voor de telecomsector. Een definitieve
overeenkomst nog dit jaar is haalbaar. Dat is erg belangrijk
voor het versnellen van de opbouw van nieuwe netwerken
en het aanbieden van nieuwe digitale diensten. Dit schept
een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van de
telecom- en internetsector en de economie in zijn geheel.
Op tafel ligt een compromisvoorstel waarin staat dat
mensen bij verdenking van een strafbaar feit niet van het
Internet kunnen worden afgesloten voordat een rechter
uitspraak heeft gedaan. We kunnen dat niet overlaten aan
de willekeur van de providers. Als woordvoerder Telecom
van het CDA heb ik mij hard gemaakt voor de bescherming
van consumentenrechten.

Telecomnetwerk van de toekomst: glasvezel

Verslag: Conferentie ICT voor ouderen
ICT kan een grote rol spelen om ouderen te helpen langer
gezond thuis te blijven wonen en hun levenskwaliteit te
verhogen. Op 6 oktober organiseerde ik daarom de
conferentie "Naar een nieuwe visie op veroudering: de
bijdrage van de ICT-sector". Eurocommissaris Viviane Reding
(Informatiesamenleving) gaf haar kijk op de mogelijkheden.
Ook ouderen zelf, zorgorganisaties, beleidsmakers en de
industrie kwamen aan bod. Aanwezige fabrikanten
presenteerden
vooral
technologische
hoogstandjes.
Ouderenorganisaties en ouderen gaven echter aan dat er
vooral vraag is naar simpel te bedienen producten voor
alledaags gebruik. Kijk op mijn site voor een uitgebreid
(video) verslag.

Lambert en Viviane Reding, Europees Commissaris
Telecom in debat op de conferentie "Naar een nieuwe
visie op veroudering"

Lees verder:
http://vannistelrooij.cda.nl/nieuws.aspx?itemID=10676&lang
uage=nl-NL
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Lambert verkozen tot voorzitter
bestuursraad Europees Innovatieforum
Op 14 oktober ben ik tijdens de Innovatietop in het
Europees Parlement verkozen als voorzitter van de
bestuursraad van het Europese Innovatie Forum. Dit is
een samenwerkingsverband tussen leden van het
Europees Parlement en innovatiegerichte Europese
bedrijven. Tijdens de Innovatietop in het Europees
Parlement op 13 en 14 oktober jl. is met de Europese
Commissie besproken hoe Europa wereldleider op het
terrein van innovatie kan worden. Dat is hard nodig,
want de 'Lissabonstrategie', die tegen 2010 Europa de
meest concurrerende economie ter wereld moest
maken, is onvoldoende uit de verf gekomen. Europa
hinkt achteraan op het gebied van investeringen in
innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Nederland
besteedt slechts 1,7% van haar Bruto Nationaal
Product aan Onderzoek & Ontwikkeling. Dit ligt een
stuk lager dan de EU-doelstelling van 3%.
Nederlandse deelnemers aan de Innovatieconferentie
waren onder andere het samenwerkingsverband van
de vier grote Nederlandse steden (G4), de universiteit
van Delft, Brainport Eindhoven, de provincie Noord
Brabant, ABN-AMRO, Philips, I-Cane Foundation en
PNO Consultants. In 2010 wordt wederom een
innovatietop georganiseerd.

Innovatie vooraan op de agenda
Ik ben zeer positief over de toezegging van de
voorzitter van de Europese Commissie, José-Manuel
Barroso, om volgend jaar innovatie door middel van
een 'Innovatiepact' expliciet in het centrum van de EU
Hervormingsagenda te plaatsen. Barroso zei dit toe in
reactie op mijn vraag in het Parlement voor meer
Europese steun aan innovatief ondernemen.

WERKBEZOEKEN
Op de vrijdagen breng ik vaak een werkbezoek aan
een gemeente, regio of aan een bedrijf of instelling.
Zo’n bezoek is vaak ingegeven door een actueel
thema, maar kan ook dienen als kennismaking met
een bepaalde sector. Als u mij wilt uitnodigen voor
een bezoek dan kunt u de mogelijkheden nagaan via
Martin
Bos,
tel.
06-52385742,
martinbos@cdabrabant.nl

Voorzitter Barroso van de Europese Commissie
en Lambert tijdens het Europese InnovatieForum.

Budgethervorming en rapport over de
fondsen in het Nieuwe Regionaal Beleid
Ik werk nu aan een rapport voor het Europees
Parlement over de Europese fondsenstructuur voor
regionale ontwikkeling en innovatie. De Europese
Commissie bespreekt momenteel een eerste voorstel
over de aanstaande EU-budgethervormingen na 2013.
We hebben in het Parlement op 3 november een eerste
discussie over het nieuwe financiële kader van de EU na
2013. Hiermee start de discussie over de toekomstige
inzet van de Europese gelden en de prioriteiten die
worden gesteld. Er staat veel op het spel voor het
regionaal beleid. Uit de Europese regionale fondsen
wordt nu al 86 miljard Euro voor innovatiegerichte
projecten vrijgemaakt. Belangrijk vind ik dat in ieder
geval de budgetten voor onderzoek, ontwikkeling en
innovatie
worden
versterkt.
Dit
zal
nieuwe
mogelijkheden voor Nederland blijven genereren. Meer
bepaald geldt dit voor de kansen die er moeten blijven
bestaan voor grensoverschrijdende samenwerking voor
de Nederlandse innovatie-clusters zoals die rond het
Universitair Medisch Centrum Groningen (Health), rond
de Universtiteit Wageningen (Food) en in Eindhoven
(technologie).
Als
u
meer
informatie
wilt
over
de
budgethervormingsvoorstellen die nu op tafel liggen,
kunt u terecht op onderstaand e-mailadres.

Op bezoek in Brussel of Straatsburg?
Europa dichterbij is mijn credo. Daarom ontvang ik graag mensen in Brussel of Straatsburg. Wilt u mij bezoeken? Laat
het ons weten via lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu of neem contact op met mijn medewerker Esther Boer
(Tel: +32 2 284 7 434).
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Eurocities-conferentie in Breda

-Uitnodiging-

Bezoek aan Brussel Innovatieprijs
Energie en Duurzaamheid

Op 14 oktober jl. sprak ik op de conferentie ‘Blik op
Europees Regionaal Beleid na 2013’ in Breda, die
Eurocities en BrabantStad organiseerden i.s.m. gemeente
Den Haag, huidig voorzitter van EUROCITIES. Eurocities
is een lobbyorganisatie voor de grotere steden in Brussel.
Ik wil samen met deze Nederlandse en de Europese
organisaties
van
lokale
besturen
werken
aan
programma's die de steden ondersteunen. De aanwezigen
in de Grote Kerk te Breda onderschreven de noodzaak om
samen op te trekken in Europa.

Op 1 december ontvang ik de bedrijven en
instellingen die meedongen naar de Innovatieprijs,
die ik vorig jaar instelde om duurzame
energieprojecten in de regio te belonen. De winnaars
waren: categorie Technologische vernieuwing:
Sagittarius PVC en plastic recycling, categorie
Duurzame gemeenschappen: getijdecentrale
gemeente Borsele en Communicatie, categorie
demonstratie en promotie: Billybirdpark Hemelrijk,
energieneutrale achtbaan.
Het bezoek omvat een ontmoeting met Europese
professionals op het terrein van innovatie en
duurzame energie-opwekking (waaronder
bijvoorbeeld 'energie uit mest'.)
Wilt u hieraan deelnemen? Het bezoek staat
open voor alle geïnteresseerden! Stuur uw
aanmelding naar:
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu
Impressie EUROCITIES conferentie, Breda

Ontmoetingsdag Europa 2009: BrabantTuin
Op vrijdag 25 september jl. organiseerde ik wederom de Ontmoetingsdag Europa, die dit jaar in het teken stond van
"BrabantTuin". Ruim 60 mensen waren ondanks of juist dankzij het geweldige nazomerweer naar het schilderachtige
Diessen afgereisd om deel te nemen aan een debat over de culturele kracht van het buitengebied, het zogenoemde
BrabantTuin.
De Provincie Noord-Brabant en de vijf Brabantse grote steden (Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Helmond)
hebben zich verenigd onder de noemer BrabantStad om zich kandidaat te stellen voor Culturele Hoofdstad van Europa
in 2018. Het is een belangrijk initiatief dat Brabant zeker op de kaart zal zetten. Maar er hoort meer bij dan alleen de
steden. Brabant is een mozaïek waar de cultuur en natuur vanuit de dorpen naar de steden bruist. Vandaar dat ik
samen met de Vereniging van Kleine Kernen Noord-Brabant de kandidatuur van Brabant wil versterken met
BrabantTuin. Als het tot een nominatie komt voor 2018, staat BrabantStad veel sterker als ook de kracht van het
tussenliggende landelijke gebied wordt toegevoegd.
Tijdens de Ontmoetingsdag Europa werd het BrabantTuin-initiatief gepresenteerd. Na het debat konden de deelnemers
de kunstroute LandArt lopen, waar een tiental kunstenaars langs de rivier De Reusel en in het bosgebied Turkaa hun
kunst exposeerden. Meer informatie? Meepraten? Kijk op www.brabanttuin.nl

"Bij Lambert op de koffie"
Op de maandagmorgen ontvang ik op verschillende locaties in Brabant en Zeeland mensen die met mij willen praten
over Europese of grensoverschrijdende zaken. Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met Martin Bos: martinbos@cdabrabant.nl; tel. 06-52385742.
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