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Beste lezer,

Europa lijkt nog steeds ver van u af te staan. Ik zet mij ervoor in U volop kansen te bieden mee te doen 
aan activiteiten. In deze nieuwsbrief wordt u uitgenodigd voor de Europadag 2010 en voor activiteiten in 
Brussel. 
Bovendien gaan we in op nieuwe ontwikkelingen die belangrijk zijn voor Nederland. Dit voorjaar zijn er 
vele voorstellen gedaan om Europa sterker uit de crisis te laten komen (de zogenoemde EU-2020 
strategie. Ook hierover leest u in deze nieuwsbrief.

                                                                                                                   Lambert van Nistelrooij
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- Uitnodiging -
Regio´s voor economische verandering

Kennis delen wordt steeds belangrijker in Europa. 
De Commissie en het Europees Parlement willen 
regionale spelers de kans geven ervaringen uit te 
wisselen over het uitbouwen van een slimme en 
groene economie. Daarom organiseert zij ieder 
jaar de conferentie 'Regions for Economic 
Change'. Dit jaar zal deze conferentie 
plaatsvinden op 20 en 21 mei in Brussel. Dit zal 
gebeuren aan de hand van de thema´s duurzame 
energie, duurzame ICT-oplossingen en groene 
Europese steden. Belangstelling? Neem dan 
contact met ons op via 
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu

Meer informatie:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/s
ustainable-growth/programme_en.cfm?nmenu=4

- Uitnodiging -
Zin in Europa? Doe dan mee met onze
Europadag 2010!

Op zaterdag 8 mei a.s. organiseren we in 
samenwerking met CDA-Brabant in het 
gemeentehuis van Haaren de Europadag 2010.
We gaan in op de perspectieven en de 
mogelijkheden van het nieuwe Europese Verdrag, 
het Verdrag van Lissabon. Het Europees 
Parlement kiest onverkort voor een innovatief, 
competitief en verbindend Europa. Graag ga ik 
hierover met u in gesprek.
Het programma bestaat onder andere uit 
workshops, waarin wordt ingegaan op concrete 
mogelijkheden die Europa biedt. 
Aanmelden via martinbos@cdabrabant.nl

Het complete programma:
http://vannistelrooij.old.cda.nl/Portals/200/docs/2
010%2004%2022%20Uitnodiging%20Europadag
%202010.doc

Een kijkje in de keuken van het Europees 
Parlement?

Graag ontvangen we bezoekers in het Europees 
Parlement in Brussel en in Straatsburg. Wilt u ook 
op bezoek komen? Stuur een e-mail naar:
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu.

Vlnr.: Dhr. Jaspers (lid Raad van Bestuur UMCG), Máire Geoghegan 
- Quinn (Eurocommissaris voor Onderzoek en Innovatie), Judith 

Merkies, PvdA, (MEP) en Lambert van Nistelrooij tijdens 
conferentie 'Active Ageing' op 15 april jl. in het Parlement.
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Krimp, nu ook in Nederland, maar geen kramp

Bevolkingskrimp is niets nieuws, in landen zoals 
Duitsland, Engeland en Frankrijk speelt het al jaren. 
De demografische gegevens zijn bekend. Europa 
maakte na de Tweede Wereldoorlog nog zo'n 22% 
van de wereldbevolking uit, nu is dat 12% en in 
2050 slechts 7%. De krimp zal de komende jaren in 
het landelijk gebied doorzetten. Het Europees 
Parlement pleit ervoor de krimpregio's te verbinden 
met de digitale agenda. Voor de aansluiting op 
breedband is in Europa voor het platteland 
inmiddels 1 miljard euro extra beschikbaar gesteld. 
De Europese Commissie heeft de demografische 
omslag tot één van de speerpunten gemaakt in 
haar strategie voor 2020.
Op 5 februari sprak ik tijdens een debat over 
bevolkingskrimp in de gemeente Sluis in de regio 
Zeeuws-Vlaanderen, waar bevolkingskrimp een 
groeiend probleem is. Krimp speelt niet alleen daar 
maar ook elders in Europa. Nederland kent drie 
zogeheten krimpregio's namelijk: Zeeuws-
Vlaanderen, Noordoost- en Oost-Groningen en 
Parkstad Limburg. Eigen initiatief is belangrijk om 
de leefbaarheid in deze gebieden te waarborgen. 
Het CDA heeft een 10 puntenplan gemaakt:
"Bloeiende gemeenschappen in krimpende kernen".

Meer informatie:
http://www.cda.nl/Upload/Actieplan%20groeiende
%20gemeenschap.pdf

CDA-studie 'Bloeiende gemeenschappen in krimpende 
kernen'

2012 moet het "Europees Jaar van 
Actief ouder worden en 
Intergenerationele solidariteit" worden

Als voorzitter van de werkgroep 'vergrijzing' in 
het Europees Parlement zet ik mij in voor de 
ouderen. We willen 2012 aanwijzen als Europees 
jaar van 'Actief ouder worden en 
Intergenerationele solidariteit'. In 2009 heeft de 
Europese Commissie al de mening gepeild van tal 
van maatschappelijke groepen. De steun was 
toen groot. Ik ben teleurgesteld dat de 
Commissie niet met een vervolg is gekomen. Op 
donderdag 15 april sprak ik hierover 
Eurocommissaris Máire Geoghegan-Quinn 
(Onderzoek en Innovatie). Zij heeft mij 
toegezegd zich hiervoor in te zetten. 
Vanuit de werkgroep hebben we José Manuel 
Barroso (voorzitter Europese Commissie) een 
brandbrief geschreven om ook zijn steun te 
krijgen.

Meer informatie:
http://vannistelrooij.old.cda.nl/Portals/200/docs/
2010%2004%2016%20Letter%20to%20Presiden
t%20Barroso%20on%202012%20EU%200414.Y
ear%20on%20Active%20Ageing%20and%20Inte
rgenerational%20Solidarity.pdf

Eén stekker voor elektrische auto´s

Een belangrijk onderwerp in de debatten in het 
Europees parlement op dit moment is de 
invoering van elektrische auto´s. Ik vind het een 
goede zaak om het gebruik van elektrische auto´s 
te promoten. Onlangs werd bekend dat de Duitse 
zevenpolige Mennekes-stekker als standaard voor 
elektrische auto´s in Nederland gaat gelden. Ik 
stelde hier eerder vragen over aan de Europese 
Commissie. Verder is het belangrijk om te zorgen 
voor voldoende oplaadpunten. Ook Brabant heeft
initiatieven genomen op dit gebied. Zo heeft het 
Eindhovense bedrijf WPS een systeem bedacht 
waarbij elektrische auto's opgeladen kunnen 
worden terwijl ze in de parkeergarage staan. Ik 
ben voorstander van dit soort slimme innovatieve 
oplossingen.
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High Tech Campus: leidend in ICT

Het Europese Instituut voor Innovatie & 
Technologie (EIT) in Boedapest steunt de beste 
samenwerkingsprojecten om Europa wereldwijd een 
leidende rol te laten behouden. Naast de High Tech 
Campus zijn ook de drie technische universiteiten, 
TNO-ICT, Novay, het Centrum Wiskunde & 
Informatica (CWI) en het ESI (Embedded Systems 
Institute) betrokken. Het EIT stelt gedurende zeven 
jaar, met mogelijkheid tot verlenging, maximaal 22 
miljoen euro per jaar beschikbaar aan elk 
consortium. Het geld zal worden besteed aan 
onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en het naar de 
markt brengen van innovatieve ICT-producten en –
diensten. Het consortium werkt vanuit Eindhoven 
en is een Europees netwerk met vijf locaties: de 
High Tech Campus in Eindhoven samen met Berlijn, 
Helsinki, Parijs en Stockholm.

Rapport Van Nistelrooij: hervorming 
subsidies onderzoek en innovatie nodig

De verschillende Europese subsidiepotten zoals het 
Zevende Kaderprogramma, het Regionaal Fonds en 
het Kaderprogramma voor Innovatie en 
Concurrentievermogen moeten beter samenwerken 
en versterken. Mijn voorstel hiertoe is door de 
commissie Regionaal Beleid van het Europees 
Parlement aangenomen. Het voltallige parlement 
stemt hierover in mei.
Op dit moment laten de Brusselse regels het
bijvoorbeeld niet toe voorzieningen op een High 
Tech Park uit het ene fonds te subsidiëren en de 
onderzoeksprojecten uit een ander fonds. Hierdoor 
worden Europese gelden tot nu toe te diffuus 
ingezet. Er blijven kansen onbenut. Regio’s en 
bedrijven moeten doen waar zij goed in zijn: de 
beste bedrijven zullen elkaar meer en meer gaan 
opzoeken. Dit moet worden ondersteund met beleid 
en met geld dat de krachten bundelt.
Op 26 maart jl. hebben we een voorbereidende 
studiedag in Den Bosch georganiseerd. Voor een 
verslag, zie www.lambertvannistelrooij.nl.

Innovatie in gezondheidszorg: 
Eindhoven profiteert van gelden EIB

Europa wil topcentra in de regio´s stimuleren om 
zo in de pas te blijven met de ontwikkelingen 
elders in de wereld. Hierdoor is het nodig anders 
om te gaan met de fondsen voor onderzoek en 
ontwikkeling. Sinds kort kan ook een beroep 
gedaan worden op de Europese Investeringsbank 
(EIB). Zo heeft de EIB onlangs 200 miljoen 
beschikbaar gesteld voor de bedrijven op de High 
Tech Campus in Eindhoven. Dit geld zal gebruikt 
worden voor de financiering van risicodragend 
onderzoek naar innovatieve gezondheidszorg 
projecten. Een goede zaak. Deze gerichte inzet 
van gelden, in dit geval voor onderzoek in de
gezondheidssector, versterkt de regio en leidt tot 
nieuwe werkgelegenheid. Ik zet mij voor dit soort 
projecten in, ook elders in het land.

Meer informatie:
http://www.eib.org/projects/press/2009/2009-
240-philips-and-eib-sign-eur-200-million-r-d-
loan-agreement.htm

Vacature

Begin april heeft Raf Deroo een nieuwe baan aanvaard bij de Europese Commissie. Voor mijn kantoor in Brussel
zoek ik nu per 1 september een nieuwe fulltime medewerker m/v.

Meer informatie:
www.lambertvannistelrooij.nl

Een vliegende start: de 'High Tech Campus', Eindhoven
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Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mail aan lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu

Debat 'Drugs en veiligheid' 08-06-'10

Op 8 juni 2010 organiseren we met Jacques Groffen 
en het CDA Brabant, een veiligheidsdebat in het 
Europees Parlement. We zullen spreken over het 
belang van een eenduidig Europees drugsbeleid. 
Onderdeel van deze bijeenkomst is een discussie 
met onder andere Wim van de Camp (Europees 
Parlementslid, CDA), Cisca Joldersma (lid Tweede 
Kamer, CDA), Renée Besseling (President van 
Eurad), Edwin van Os (beleidsmedewerker, 
Veiligheid Benelux) en Ans van Zeeland (voorzitter 
commissie buitenland CDA Brabant).

Sociale huisvesting geen EU-zaak

Tijdens de plenaire sessie in mei debatteert het 
Europees Parlement over de rol van Europa in de 
sociale huisvesting. Aanleiding hiervoor is de 
inmenging van de Europese Commissie in een 
vraagstuk over sociale huisvesting in Nederland. De 
Commissie heeft besloten dat 90% van alle 
onbezette woningen van woningcorporaties moeten 
worden toegewezen aan huishoudens met een 
inkomen lager dan 33.000 euro. De vraag is nu of 
de Commissie zich hier wel over mag uitspreken: zij 
mengt zich in een nationale kwestie waar de 
Europese Unie geen bevoegdheden heeft. Daarom 
hebben ook andere parlementariërs van 4 partijen 
de aanvraag voor een debat ondersteund. 

Meer informatie:
http://vannistelrooij.old.cda.nl/LinkClick.aspx?filetic
ket=spdDsIlLAbk%3d&tabid=15461&mid=31179&la
nguage=nl-NL

Gekozen in Dagelijks Bestuur 'EEF'

Op 21 april werd ik gekozen in het dagelijks bestuur 
('Board of Directors') van het European Energy 
Forum (EEF). Ik ben erg blij met deze benoeming. 
Het EEF is een belangrijk orgaan dat maandelijks in 
het Europees Parlement energiedebatten 
organiseert over nieuwe ontwikkelingen, die voor de 
toekomst van Europa van groot belang zijn. Het is 
een denktank waaraan vertegenwoordigers van 
diverse partijen deelnemen. Zo biedt het EEF een 
platform om op een open manier over een breed 
scala aan onderwerpen te debatteren, voordat er in 
de politieke fracties over wordt vergaderd.

Internetbeheer: verworvenheden 
beschermen en innovatie bevorderen 

Het internet vormt een dynamische omgeving, vol 
met kansen voor burgers, overheden, 
onderwijsinstellingen en bedrijven. Ik ondersteun 
nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, zowel in de 
regelgeving, als in de technologie. 
Ik zet mij in voor een vrij internet zonder censuur 
en met goede consumentenbescherming, zoals we 
dat in Nederland gewend zijn. Ook tijdens het 
Internet Governance Forum van de VN in 
Litouwen in september 2010, waar ik het 
Parlement zal vertegenwoordigen, zal ik dit 
standpunt uitdragen. 
Om de kansen zichtbaar te maken die de 
technische ontwikkeling van het Internet biedt, 
bijvoorbeeld door de uitbreiding van het aantal 
internetadressen (door de overstap van IPv4 naar 
het IPv6 protocol), waarmee het nijpende gebrek 
aan domeinnamen wordt opgelost, organiseer ik 
met de European Internet Foundation (EIF) op 23 
juni een werkontbijt in het Europees Parlement.


