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Nummer 9: Van Nistelrooij, uw spits in Europa!  
De concept kandidatenlijst
van het CDA voor
de verkiezingen voor het
Europees Parlement op 22
mei 2014 is inmiddels
bekend. Als nummer 9 op de
lijst vraag ik uw persoonlijke
steun voor een nieuwe
periode in het Europees
Parlement. Als spits in Europa
wil ik mij blijven inzetten voor onze banen en onze
concurrentiekracht. Zuid-Nederland doet het goed en is
uitgegroeid tot een van de topregio’s in Europa. Volgende week
stemt het Europees Parlement naar verwachting in met mijn
voorstellen om 5 miljard Euro te investeren in Nederland voor
innovatie, concurrentiekracht en werkgelegenheid. Goed voor
Nederland, goed voor Brabant en Zeeland. Hierover gaat mijn
boekwerk 'Groen, Groei en Banen'.  Met frisse moed ben ik
daarom begonnen met de voorbereidingen voor de
verkiezingscampagne. Uw inbreng is daarbij van groot belang.
Heeft u ideeën? Wilt u helpen in de campagne? U bent op
zaterdag 16 en zaterdag 23 november van harte welkom. Zie de
uitnodiging hieronder.

16 en 23 november: bij Lambert op de koffie
extra, nu mét broodje 
Welke zaken houden u bezig?
Wilt u weten wat Europa voor
u kan doen? Heeft u ideeën
die ik mee kan nemen in mijn
verkiezingscampagne voor de
verkiezingen voor het
Europees Parlement in 2014?
Of wilt u meedoen aan mijn
verkiezingscampagne? Op
zaterdag 16 en 23 november
tussen 11h00 en 13h00 bent u van harte welkom in hotel De
Druiventros aan de Bosscheweg 11 in Berkel- Enschot. U kunt zich
aanmelden via lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu  Maar ook
zonder aanmelding bent u van harte welkom.  

13 december: Actiedag Actief Ouder Worden  
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.  

De Europese Unie staat op
het punt te besluiten over
over een groot
stimuleringsprogramma voor
projecten voor senioren.
Graag informeer ik u en ga ik
met u op 13 december in
debat over de Nederlandse
deelname. Er wordt geld
uitgetrokken voor projecten
die het langer thuis wonen
van senioren stimuleren.
Voor deze aanpak, “Ambient
Assisted Living”, heb ik mij
de afgelopen jaren ingezet.
Tijdens de bijeenkomst is er
ook ruimte om de
moeilijkheden te bespreken
waar senioren tegenaan lopen en wat hieraan gedaan kan en
moet worden. Tijdens deze dag wordt u tevens de mogelijkheid
geboden een bezoek te brengen aan ‘de slimste woning van
Nederland’. Een mooi voorbeeld van hoe de mogelijkheid tot
langer thuis wonen er in de praktijk uit ziet. 
Deze dag is bedoeld voor vertegenwoordigers van
woningbouwcorporaties, zorginstellingen, patiëntenorganisaties,
ondernemers in E-health en ICT met betrekking tot actief ouder
worden en lokale politici. De precieze locatie wordt later bekend
gemaakt.

Voor meer informatie over het programma en om u aan te
melden, klik hier.

CDA aan de slag met AGE Ouderenmanifest 
In Europa gaan twee mensen
met pensioen en komt er één
jongere terug. Het wordt alle
hens aan dek. Daarom vinden
de ruim 200
ouderenorganisaties verenigd
in AGE-Europe dat er
veranderingen nodig zijn.
Namens het CDA heb ik op 5
november het AGE
Ouderenmanifest in
ontvangst genomen. Europa
moet zich eerst meer bewust worden van de effecten van de
toenemende vergrijzing, om hier beter op in te kunnen spelen. In
plaats van vergrijzing als een last voor de samenleving te zien,
kan het ook worden aangegrepen om wetgeving te verbeteren en
te innoveren. Zo is het onaanvaardbaar dat nieuwe medicijnen
voor alle leeftijdsgroepen streng worden onderzocht, maar dat de
effecten op de 60-100 jarigen weinig prioriteit krijgen. Over
levenskwaliteit gesproken. Het manifest wijst erop dat vergrijzing
en veroudering een uitdaging in Europa is, maar wel één die veel
goeds kan brengen. Bijvoorbeeld door producten en diensten te
ontwikkelen die gericht zijn op ouderen, die vervolgens ook
geëxporteerd kunnen worden. Ik noem het de Zilveren Economie.
Denk daarbij aan oplossingen die de levenskwaliteit van ouderen
verhogen en de kosten voor het nationale gezondheidssysteem te
verlagen. Denk hierbij aan gebruiksvriendelijke communicatie om
in contact te blijven met vrienden en naasten en zo nodig met
hulpinstanties. Door een focus op export ondersteunen we tevens
de werkgelegenheid. Mede door mijn tussenkomst blijft de EU
hierin zeker tot 2020 middels het ‘Ambient Assisted Living’ (AAL)
programma in investeren.

Voor meer informatie:
• Video met informatie over dit thema:
http://youtu.be/UR04hVZx9Yk  
• Website AGE Europe: http://www.age-platform.eu

Rapporteur voor biogebaseerde producten  
Onlangs ben ik door het
Europees Parlement
benoemd tot rapporteur voor
een nieuw
technologieprogramma voor
biobased producten. Ik wil
daarmee een impuls geven
aan het gebruiken van
groene grondstoffen als basis
voor materialen, chemicaliën
maar ook energie. Het is
zaak dat het Europees
Parlement snel de wetgeving
regelt om dit EU-programma
van 3,8 miljard euro te realiseren. Het is voor het eerst dat de EU
zoveel geld inzet voor de biobased economy. Dit is een nieuwe en
veelbelovende sector die zorgt voor duurzame groei, bedrijvigheid
en banen. Publiek en privaat samenbrengen werkt. De Europese
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Commissie stelt 1 miljard euro beschikbaar vanuit het
onderzoeksprogramma Horizon 2020. Het Europese bedrijfsleven
investeert 2,8 miljard euro. Ik wil ervoor zorgen dat het
programma vooral helpt om nieuwe producten op de markt te
brengen, en om werkgelegenheid te creëren. Nederlandse
deelnemers zijn bedrijven en organisaties als DSM, het Dutch
Biorefinery Cluster, TNO en Wageningen Universiteit. Ook de
regio's Zuid-West Nederland en Noord-Nederland hebben zich al
gemeld. Het programma is genaamd BRIDGE (Biobased and
Renewable Industries for Development and Growth in Europe).
Doel is nieuwe kennis en technologie te ontwikkelen om
uiteindelijk 'biobased' innovaties op de markt te kunnen brengen.

Voor meer informatie:
http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/jti/bbi_factsheet.pdf 

  
Colofon
U ontvangt dit bericht omdat u zich heeft ingeschreven op onze nieuwsbrief op het
adres . Ga naar Profiel wijzigen om uw gegevens te wijzigen. Wilt u in de toekomst
geen berichten meer van ons ontvangen, ga dan naar Afmelden.   
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