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Europa anders 

Het is anders. Er hangt een andere sfeer. Van tobberigheid naar optimisme. Dat zijn de verschillen 
tussen 2016 en 2017. Ik spreek over de ‘State of the Union’. Het gaat om de speech waarin 
Commissievoorzitter Juncker jaarlijks de balans opmaakt. Elk jaar houdt de commissievoorzitter zo’n 
speech in september. Daarvoor komt hij naar zijn parlement, het Europees Parlement. Deze aanpak 
hebben we overgenomen uit de Verenigde Staten. Graag neem ik u mee naar de hoofdlijnen van de 
‘Stand van de EU’. 

Vorig jaar was het kommer en kwel. Nu is de grote stroom vluchtelingen tot staan gebracht. De 
economie groeit, zelfs meer dan in de Verenigde Staten. De investeringen komen weer op het niveau 
van voor de economische crisis. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU blijft een smet voor 
Europa, maar inmiddels wordt er stevig onderhandeld. Maar bovenal: de anti Europese bewegingen 
in andere landen hebben niet gewonnen. Na het tegenvallen van Wilders en Le Penn in Nederland en 
Frankrijk was er een zucht van verlichting te horen. Met Emile Macron, de nieuwe leider in Frankrijk, 
wordt een andere toon gezet. Hij zoekt toenadering tot Merkel, die in Duitsland aan de macht blijft. 
Hij wil nieuwe stappen zetten, op weg naar een Europese defensie, Europees zeggenschap over de 
financiën en versterking van de Euro, sterkere buitengrenzen en meer samenwerking voor de landen 
die sneller willen gaan. Met deze ideeën heeft hij de Franse verkiezingen gewonnen. Merkel en 
Macron voor een scherper profiel voor Europa in de wereld. Voor een Europa dat haar economie 
verder vernieuwt, en zich houdt aan de klimaatverdragen. Voor scherper toezicht bij internationale 
overnames van bedrijven en gelijke kansen voor bedrijven in internationale handelsverdragen.  

Zo komen er in Brussel ook nieuwe zaken op de agenda, die al langere tijd op de stapel lagen. Zoals 
het beschermen van Europa tegen aanvallen van cybercrime, waarmee vitale netwerken in 
ziekenhuizen of elektriciteitscentrales kunnen worden stilgelegd. De versterking van de Eurozone 
met eigen inkomsten en slagkracht, als landen zich niet aan regels houden. Tegelijk willen Frankrijk 
en Duitsland méér inzetten op onderzoek en innovatie. Europa moet het hebben van het omzetten 
van topkennis in het leveren van producten en diensten. Van ‘bedacht in Europa’ naar ‘gemaakt in 
Europa’.  

Ik ben blij met de nieuwe wind die er is gaan waaien. Rutte heeft deze zomer een aantal kleine 
landen bezocht om bondgenoten te vinden in het veranderde Europa. Nu het VK - doorgaans een 
trouwe metgezel van Nederland - weggaat, moeten er nieuwe allianties worden gesmeed.  

Wat kunnen we doen op gemeentelijk en op provinciaal niveau? Er komen in deze positieve 
opstelling indringende vragen op ons af. We komen in diverse sectoren nu mensen te kort. Ik vraag 
mij af, wat we kunnen doen, nu de vraag in Zuid Nederland naar goed opgeleide mensen in 
onderzoek, techniek en installatie groter is dan het aanbod. Ik ben nu tien jaar voorzitter van 
Kennis4Innovatie, dat in november opnieuw een innovatietop in Brussel organiseert. Onze aanpak, 
die we rond Eindhoven in de praktijk brengen, maakt school. Het gaat steeds om: excelleren, 
produceren, exporteren, boterhammen smeren.  

Maar doen we genoeg om onze werknemers bij de tijd te houden? Wat kan Europa betekenen om 
hierin te voorzien? Rond deze vraag organiseer ik samen met de Buitenlandcommissie van CDA-



Brabant een bijeenkomst op 12 oktober bij Vanderlande in Veghel, het snel groeiend internationaal 
Brabants bedrijf voor afhandeling van bagage op onze vliegvelden. Gewoonweg om met betrokkenen 
hier te kijken hoe we van problemen naar oplossingen komen. De opleidingsniveaus in Europa laten 
te wensen over. Gaan we weer naar de bedrijfsscholen van weleer? Ik hoop dat we in de flow van de 
‘State of the Union’ opleidingen en competenties beter afstemmen. Europa Anders! 

Wilt u deelnemen of met mij in gesprek gaan? Ga dan naar www.lambertvannistelrooij.nl. 

Ik dank u wel. 
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