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Nummer 7: Van Nistelrooij, uw spits in Europa  
Als nummer 7 op de CDA-
kandidatenlijst voor de
verkiezingen voor het
Europees Parlement op 22 mei
2014 vraag ik uw persoonlijke
steun voor een nieuwe termijn
in het EP. In de rol van ‘uw
spits in Europa’ wil ik mij
inzetten voor het vergroten
van de werkgelegenheid en
concurrentiekracht. Zuid-
Nederland doet het goed en is
uitgegroeid tot topregio in
Europa. Eind vorig jaar stemde
het Europees Parlement in
met mijn voorstellen voor de nieuwe EU investeringsfondsen.
Nederland ontvangt hiermee 5 miljard Euro voor innovatie,
concurrentiekracht en werkgelegenheid. Goed voor Nederland,
goed voor de regio’s, zoals Brabant en Zeeland. Hierover gaat
mijn boekwerk 'Groen, Groei en Banen'. Wilt u met mij
meedenken in het Comité van Aanbeveling? Wilt u mij uitnodigen
of heeft u leuke ideeën voor de campagne? Laat het dan horen
via lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu 

Informatiedag ‘Actief Ouder Worden’ 
De Europese Unie staat op het
punt te besluiten over over
een groot
stimuleringsprogramma voor
projecten voor senioren. Op
28 februari gaan we in
gemeenschapshuis Hercules
in Diessen in debat over de
Nederlandse deelname.
Specialisten van de Europese
Commissie lichten toe welke
projecten die het langer thuis
wonen van senioren worden
gesteund. Voor deze aanpak,
“Ambient Assisted Living”,
heb ik mij ingezet. Er is ook
ruimte om de moeilijkheden te
bespreken waar senioren
tegenaan lopen en wat hieraan gedaan kan en moet worden.
Woordvoerders van KBO, de zorgsector en het CDA zullen hun
opvattingen geven. De dag is bedoeld voor belangstellenden van
woningbouwcorporaties, zorginstellingen, patiëntenorganisaties,
ondernemers in E-health en ICT en lokale politici. Voor meer
informatie en aanmelding, klik hier.  

Europees Parlement wil ambitieuze energie- en
klimaatdoelen 
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 Het Europees Parlement heeft
vorige week in Straatsburg
opgeroepen tot ambitieuze
doelen voor CO2-reductie,
duurzame energie en energie-
efficiëntie tot 2030. Ik ben blij
met het rapport dat is
aangenomen: Het huidige
systeem met de drie
doelstellingen voor 2020,
heeft goed gewerkt. Dat willen
we voortzetten. Het besluit van het Europees Parlement sluit
bovendien goed aan bij het Nederlandse energieakkoord. Onze
voorstellen voor realistische doelstellingen die goed zijn voor
groen, groei en banen, zijn opgenomen in dit rapport. Hiermee
geven we een duidelijk signaal af. Het is nu hoog tijd dat de
Nederlandse regering met een helder standpunt komt vóór de
Europese top van maart. Het is de vraag of VVD/PvdA op één lijn
zitten. Er liggen overtuigende argumenten voor de
regeringsleiders om in te stemmen met nieuwe doelstellingen.
Een onderzoeksrapport van de Europese Commissie gaf aan dat
een scenario waarin we in 2030 40% minder broeikasgas
uitstoten leidt tot 645.000 banen in Europa. Met een doelstelling
voor duurzame energie kan dat zelfs oplopen tot ruim 1 miljoen
banen.  

Pulsvisserij wél verruimen 
 Ik ben erg teleurgesteld dat
Nederlandse vissers meer
gebruik kunnen maken van de
pulskortechniek. Overleg
tussen de EU-instellingen over
het Europees Fonds voor
Maritieme Zaken en Visserij op
31 januari jl. is mislukt. Het de
CDA-delegatie in het Europees
Parlement zal daarom tegen
het Europees Visserijfonds stemmen. Visserij met de innovatieve
pulskortechniek bespaart de vissers erg veel diesel, het ontziet
bovendien de zeebodem. We moeten dat juist voluit steunen,
want dat is goed voor Nederland. Veel vissers hebben het
financieel al erg moeilijk. 
De geplande uitbreiding van de vergunningen voor de pulskor
voor Nederlandse vissers van 42 tot 84 boten loopt hiermee nog
meer vertraging op. Ik blijf mij er in Brussel voor inzetten om zo
snel mogelijk meer vergunningen te realiseren.  

Prioriteit voor strijd tegen dementie 
 We worden allemaal ouder.
Baby’s die nu geboren
worden, hebben een goede
kans honderd te worden.
Gezonde voeding, betere
leefstijl en meer bewegen
dragen daar veel aan bij.
Verbeterde gezondheidszorg
doet wonderen. Ook mijn
beide ouders leven nog,
beiden in de negentig. Onze leeftijdsverwachting neemt toe; er
komen vooral meer oudere ouderen. Goed nieuws zult u zeggen.
Maar er zijn ook spelbrekers, zoals de verouderingsziekte
dementie. Vorige maand viel mijn oog op een artikel met een
bijzondere kop: “G8: gezamenlijke aanpak dementie”. Zo af en
toe komt de G8, het treffen van wereldleiders uit de grootste
industrielanden, bijeen voor zaken die er toe doen. Het doel is nu
in 2025 een medicijn te hebben, dat dementie geneest en de
symptomen tegengaat. 

Lees verder:

Mijn radiocolumn over dit onderwerp

Vogelvrij op het internet 
 De afgelopen maanden is er
veel te doen over de veiligheid
op het Internet en bij het
mobiel bellen. Lang ben ik er
van uitgegaan dat
telefoongesprekken niet
worden afgeluisterd. Dat is je
privé, niet waar? Ik ging er van
uit, dat er alleen wordt
afgetapt als er sprake is van
een verdenking, en dat hier
justitie en politie een rol
spelen. Voor onze eigen veiligheid, toch? Maar na de onthullingen
van klokkenluider Snowdon weten we dat er veel meer aan de
hand is.
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Lees verder:

Mijn radiocolumn over dit onderwerp

Vooraankondiging: 8e Energiedenktank 
 Op vrijdagmorgen 21 maart
organiseren we voor de 8e keer
onze denktank energie in
Zeeland. Deze kaar gaan we in
op de nieuwe EU aanpak tot
2030 voor klimaat en energie.
Tevens staan we stil bij de
omzetting van het Nederlandse
energieakkoord dat in 2013 is
gesloten. Het definitieve
programma volgt. U kunt zich reeds aanmelden via
martin.bos@me.com  

 

  
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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