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Beste lezer,
Europa dichterbij. Zo kent u deze nieuwsbrief. U treft hier tal van uitnodigingen aan, om ook zelf mee te doen. Voor
2011 staat ons werk in het Europees Parlement nog sterk in het teken van de crisis in de Eurozone. 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; maar dan moeten alle partners zich wél aan de afspraken
houden. Daarover ga ik ook in 2011 graag met u in gesprek.
Lambert van Nistelrooij

Voortouw regio's in Europa
- Uitnodiging Energiedebat: 'Nederlandse invulling
van de Europese Energiestrategie
2020'
Op 11 februari a.s. komt de “Middelburggroep”
(Denktank Energie) weer bijeen bij Delta in
Middelburg. Ditmaal is het thema ‘Nederlandse
invulling van de Europese Energiestrategie 2020’.
Vertegenwoordigers
van
provincies
en
het
bedrijfsleven gaan in debat met belangstellenden. Het
complete programma treft u op onze website aan:
www.lambertvannistelrooij.nl.
Wilt u ook meepraten? U bent van harte welkom.
Opgeven kan via mbos@zeelandnet.nl

Nieuwe media: privacy verbeteren
Begin 2011 doet de Europese Commissie voorstellen
om de Europese regels op het gebied van data te
vernieuwen. Dat is hoognodig: de huidige regels komen
nog uit 1995: ruim voordat internet een grote vlucht
nam. Zo is er de Wikileaks affaire, waarbij grote
hoeveelheden vertrouwelijke documenten op het
internet werden gezet. Ook zijn er geregeld problemen
rond sociale netwerken zoals Facebook, waar
persoonlijke gegevens geregeld ongewild in handen van
onbevoegden vallen. Ook deden er zich problemen voor
met de dienst Google Streetview: tijdens het
fotograferen van huizen werd per ongeluk het
emailverkeer gescand. In het Parlement zet ik mij in
om ook in de nieuwe media de privacy te waarborgen.

Hoe verder met het sociaal en economisch regionaal
beleid? Dat was de centrale vraag tijdens de nationale
conferentie 'Investeren in Europa´s toekomst' die ik,
samen met Gedeputeerde Marijke van Haaren op 17
december in Arnhem organiseerde. Ondanks de sneeuw
hebben ca. 100 belangstellenden meegepraat over de
kansen voor Nederland. Conclusie is dat het Europese
regionale beleid goed op koers ligt en behouden moet
blijven. Het rapport ‘Investeren in Europa’s groei’, dat
op 10 november door Johannes Hahn, lid van de
Europese Commissie, is uitgebracht, krijgt onze steun.
Maar de plannen moeten niet alleen worden gemaakt
door de Europese Commissie en de regeringen van de
lidstaten. Juist de lokale en regionale overheden
moeten een volwaardige rol spelen en hun eigen
plannen inbrengen. Zeker nu het kabinet heeft besloten
het regionaal economisch beleid te decentraliseren, ligt
hier een kans. Voor het complete verslag van deze
bijeenkomst, klik hier.

Volop aandacht in Arnhem
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Bij Nyrstar Budel: energie sleutel voor
concurrentie en innovatie
Op 18 november was ik bij zinkfabrikant Nyrstar Budel
(het voormalige Budelco) in Budel-Dorplein. Een eerlijk
speelveld voor energieprijzen in Europa is belangrijk
voor het behoud van de zinkindustrie in Nederland en
Europa. Voor een duurzame economie is zink
onmisbaar. Staal gaat tien tot vijftien maal langer mee
als het verzinkt is. Vanaf 2013 zullen extra kosten voor
energie doorberekend gaan worden vanwege de kosten
voor CO2 emissierechten. Het Europees Parlement let
erop welke industrietakken compensatie moeten
krijgen. We schieten er niets mee op als onze industrie
sluit en elders met méér uitstoot wordt doorgewerkt.
Daar zijn milieu en economie beiden niet mee
geholpen. Als CDA geven we bovendien de voorkeur
aan een innovatief beleid gericht op het beter benutten
van de restwarmte bij Nyrstar. We bekijken nu hoe
Budel een voorbeeld kan zijn in onze regio.
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Innovatie Unie: Europa na de crisis
De Europese Commissie presenteerde op 6 oktober
2010
de
'Innovatie
Unie'.
Om
het
concurrentievermogen van Europa te versterken moet
het Europese bedrijfsleven meer mogelijkheden krijgen
om te innoveren. De maatschappelijke uitdagingen
waar we voor staan zijn groot. In Europa kampen we
met de ingrijpende financiële crisis en de werkloosheid
is historisch hoog. Daarnaast worden onze grondstoffen
schaarser en zullen we onze CO2-uitstoot moeten
inperken. Dit vraagt om meer innovatie.
European Innovation Scoreboard
Eerder dit jaar presenteerde de Europese Commissie
het 'European Innovation Scoreboard'. In dit scoreboard
werden de meest en minst innovatieve lidstaten
beschreven.
Nederland
wordt
gezien
als
een
innovatievolger, we zijn geen leiders, zoals Duitsland,
Finland, Denemarken, Zweden en het Verenigd
Koninkrijk en zijn ook geen landen met zeer weinig
innovatie zoals Roemenië en Bulgarije.
Wat vindt u?
Met collega Judith Merkies (PvdA) werken we aan een
voorstel over de 'Innovatie Unie'. Wij zullen hierover
begin dit jaar in debat. Indien u wilt inhaken op dit
debat,
hoor
ik
dit
graag
via
www.lambertvannistelrooij.nl.

Veiligheid publieke navigatie diensten

Vlnr: Guido JANSSEN, Productieleider Nyrstar Budel; Francis
TERWINGHE, Directeur-Generaal Nyrstar Budel; Lambert; Jan
MIGCHELS, Secretaris CDA-regio Eindhoven-Kempenland

Babbelbox
Op het Plattelandsparlement in het Provinciehuis te Den
Bosch was volop ruimte voor debat over thema's als
'inspringen op krimp', 'vitaal platteland', 'kwaliteit van
de woonomgeving', en 'gezonde leefomgeving'. Ook
een mooie gelegenheid voor een optreden in de
"babbelbox".

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het Europese
satelliet navigatiesysteem Galileo. Onlangs kreeg het
Nederlandse bedrijf 'Dutch Space' uit Leiden nog een
Galileo order van Eur 50 mln. Voor navigatie van
overheidsdiensten zoals de politie, de kustwacht en de
douane komt er een speciaal, zeer precies en beveiligd
signaal: Public Regulated Service (PRS). Ik ben
benoemd tot EVP-woordvoerder op dit dossier, en zet
erop in dat alleen landen en organisaties die aan hoge
(veiligheids)eisen voldoen toegang krijgen.

Debat ouderen in Dongen
Op 2 maart a.s. vinden de verkiezingen plaats voor
Provinciale Staten. In Brabant en Zeeland staan onder
leiding van respectievelijk Ruud van Heugten en Patricia
de
Milliano-Van
den
Hemel
twee
sterke
kandidatenploegen in de startblokken. Regio’s vormen
in Europa het hart van het bestuur en daarom hecht ik
grote waarde aan een goede uitslag voor het CDA. Ook
zijn deze verkiezingen belangrijk voor een meerderheid
in de Eerste Kamer. Ook ik zal actief zijn in deze
belangrijke campagne. Zo neem ik op 31 januari deel
aan een debat over ouderenbeleid, zorg en leefbaarheid
in Dongen. Ook u bent van harte welkom. Voor meer
informatie, klik hier.

Plattelandsparlement babbelbox
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- UITNODIGING AGE Intergroep bijeenkomst 27/1
Op 27 januari zal ik als vice-voorzitter van de "Age
Intergroup" in Brussel een bijeenkomst organiseren
waarin belanghebbenden uit het bedrijfsleven en de
publieke sector met elkaar in gesprek kunnen gaan.
Verschillende sprekers zullen ingaan op thema's
zoals digitale diensten, volksgezondheid, onderzoek
en werkgelegenheid. Ook zal er vanuit Age, hét
platform
dat
de
belangen
van
150
ouderenorganisaties behartigt, ingegaan worden op
de gebruiksvriendelijkheid van innovatieve diensten
om onafhankelijk te kunnen blijven wonen. Wilt u
deze bijeenkomst ook bijwonen? U vindt het
programma op mijn website. U kunt zich opgeven
voor deze bijeenkomst bij Joel Meggelaars via:
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu

- UITNODIGING Brussels debat ICT en zorg
Op dinsdagavond 1 en woensdagmorgen 2 februari
organiseer ik samen met de 'European Internet
foundation'
(EIF)
achtereenvolgens
een
avondbijeenkomst en een werkontbijt over de
ervaringen van de inzet van ICT in de zorg.
Welke ontwikkelingen hebben plaatsgehad sinds in
2007 het Europese subsidieprogramma 'Ambient
Assisted Living' (AAL)? Ik ben namens het CDA in
het Europees Parlement woordvoerder voor dit
programma ter waarde van 1 miljard Euro. Wat kan
Europa doen om verdere verbeteringen mogelijk te
maken?
Patiëntenorganisaties,
bedrijven
en
beleidsmakers bespreken de stand van zaken en
blikken vooruit.
Er is plaats voor enkele belangstellenden? U kunt
zich
opgeven
bij
Marijn
Verhees
via:
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu

- UITNODIGING 'Straatsburg' meemaken?
Van 5 t/m 7 april nodig ik een groep
belangstellenden uit naar het Europees Parlement
te Straatsburg. We hanteren de volgorde van
opgave; voorwaarde is ook dat men nog niet
eerder aan een bezoek heeft deelgenomen. De
bijdrage voor deze busreis en het verblijf bedragen
€ 50,00 per persoon. Opgave: zo spoedig mogelijk,
via mw. Lia Stravens: l.stravens@gmail.com.
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Spannende tijden voor visserij
De oude visserijafspraken zijn niet langer houdbaar. In
de loop van 2010 heeft Brussel vergaande wijzigingen
voorgelegd. Nederlandse vissers houden zich aan de
vangstbeperkingen, dat geldt niet voor hun zuidelijke
collega’s. Alle aanleiding actief voor onze visserijsector
op te komen en bakens te verzetten. Op vrijdag 12
november heeft de CDA Eurodelegatie met alle
vertegenwoordigers afgestemd in het Zeeuwse Yerseke.
Interessant is ook de groeiende aandacht voor de
aquacultuur; daarom hebben we een bezoek gebracht
aan het innovatieve project van de Zeeuwse Tong. We
zien nu nog dat veel kweekvis uit verre landen wordt
ingevoerd. Met een groeiende wereldbevolking van 7
miljard inwoners naar 10 miljard omstreeks 2050 is
zowel behoud van de visbestanden op open water als
een boost in de productie van kweekvis noodzakelijk.
Onlangs heeft het Europees Parlement al ingestemd
met
het
afschaffen
van
de
Brusselse
vergunningverlening voor de gesloten aquacultuur.
Landbouw en visserij ontmoeten elkaar op het droge.
Ook de milieuvriendelijke vismethoden met de pulskor
krijgt erkenning in Brussel. Deze voornamelijk in
Nederland ontwikkelde innovatie krijgt nu ruimer baan.
Met minder beschadiging aan de zeebodem en minder
energiegebruik.

De CDA delegatie informeert zich op 12 november jl. over de
visserijsector in Yerseke

Vergrijzing: "Een zilveren economie"
Onlangs bracht ik mijn nieuwe folder "Vergrijzing en
krimp" (no. 22 in de reeks Europa Dichterbij) uit.
Vergrijzing
en
bevolkingskrimp
zijn
ingrijpende
demografische ontwikkelingen waar alle lidstaten van
de Europese Unie mee te maken hebben.
In Brussel ben ik rapporteur voor het Europees jaar
voor 'Actief ouder worden: het promoten van
intergenerationele solidariteit'. Dit zou een mooie
ondersteuning zijn voor alle gemeenten en regio´s die
een actieve aanpak voorstaan. In mijn nieuwe brochure
vindt u meer informatie over de rol van regio's bij het
aanpakken van de gevolgen van vergrijzing en krimp,
de rol van innovatieve ICT-toepassingen in de zorg en
Europese projecten die op dit gebied tot stand zijn
gebracht. Wilt u de folder lezen? U vindt deze hier.
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