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De verkiezingen voor het Europees
Parlement op 22 mei zijn voor het CDA
een klinkend succes geworden. Net als
in de vorige periode heeft het CDA 5
EP forceert
zetels behaald. Alle 5 zetels van Esther
democratisering EU:
de Lange, Wim van de Camp, Annie
Juncker kandidaatSchreijer-Pierik, Jeroen Lenaers en
voorzitter Europese
ondergetekende hebben we met
Commissie
voorkeursstemmen behaald. Ik wil
nogmaals alle kiezers, die mij hun
Eerste woordvoerder
vertrouwen gaven, bedanken. Mijn
Commissie Regionale
Ontwikkeling en Innovatie dank gaat ook uit naar alle vrijwilligers
die hebben meegeholpen in de
verkiezingscampagne. We hebben er
Commissie Interne Markt
met hen in Diessen op 1 juli een mooi
en
Consumentenbescherming feestje van gemaakt. Ik ben voluit gemotiveerd om onze CDAactiepunten in Brussel op de kaart te zetten. Zoals altijd blijf ik voor u
(IMCO)
bereikbaar.
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voorzitter Europese Commissie
Tijdens de top van staatshoofden en
regeringsleiders van de EU op 28 en 29
juni jl. is besloten om de CDA/EVP
kandidaat Jean-Claude Juncker voor te
dragen als nieuwe voorzitter van de
Europese Commissie.
Dit besluit betekent een kleine
revolutie: tot nu toe kozen de
staatshoofden en regeringsleiders de
voorzitter van de Europese Commissie
in een ondoorzichtig, weinig democratisch proces. Dit keer echter trok
het Europees Parlement, het enige democratisch gekozen EU-orgaan, het
initiatief naar zich toe. De Europese politieke partijen zoals de EVP
(christendemocraten), S&D (sociaaldemocraten) ALDE (liberalen)
nomineerden in aanloop naar de Europese verkiezingen (22-25 mei jl.)
lijsttrekkers: Juncker (EVP, Luxemburg), Schultz (S&D, Duitsland) en
Verhofstadt (ALDE, België). De lijsttrekker van de partij die als grootste
uit de bus zou komen, zou voorzitter van de Europese Commissie
worden, was de redenering. Hiermee zou tevens het belang van de
Europese verkiezingen toenemen. De EVP werd de verkiezingen de
grootste partij, waarna de staatshoofden en regeringsleiders Jucker
voordroegen.
Jean-Claude Juncker is een van de meest ervaren Europese politici.
Behalve sinds 1989 jarenlang minister van ﬁnanciën en ministerpresident van Luxemburg was hij ook de voorganger van Jeroen
Dijsselbloem als voorzitter van de Eurogroep (Ministers van financiën van
EU-landen met de Euro). Hij wordt gezien als een van de grondleggers
van de Euro en speelde tijdens de Eurocrisis een belangrijke rol. Met
Juncker komt er een ervaren politicus aan het hoofd van de EU.

Eerste
woordvoerder
Ontwikkeling en Innovatie

Commissie

Regionale

Mijn collega’s van de EVP, de fractie in
het EP waartoe ook het CDA behoort,
hebben
mij
verkozen
tot
EVPwoordvoerder (coördinator) Regionale
Ontwikkeling en Innovatie. Een functie
die ik sinds 2007 bekleed. Ik ben
dankbaar voor het in mij gestelde
vertrouwen. Er gaat in de periode 2014
– 2019 meer Europees geld naar
slimme
specialisatie,
Europese
regiogelden worden op een andere manier verdeeld en de regio’s krijgen
meer invloed.
Vanaf nu ga ik aan de slag met de praktische uitvoering:
- een verbeterde monitoring én evaluatie van projecten en programma’s;
slimmer, groener en meer resultaatgericht.
- een gebruiksvriendelijker Europese administratie bij de aanvraag van
de gelden.
- Inzet op prioriteiten en investeringen om de concurrentiekracht te
versterken en banen te scheppen.
- Werken met garantstellingen voor MKB bedrijven, waarmee zij kapitaal
kunnen aantrekken.
Voor
meer
informatie
over
de
Commissie
REGI:
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/regi/home.html.

Commissie
Interne
Consumentenbescherming (IMCO)

Markt

en

Tevens heb ik zitting in de Commissie
Interne
Markt
en
Consumentenbescherming. De interne
markt is één van de hoekstenen
binnen de Europese samenwerking. In
de afgelopen periode heb ik in de
Industriecommissie gewerkt aan de
afschaﬃng van (roaming)kosten voor
mobiel bellen, internetten in het
buitenland en veiliger internetgebruik.
Deze thema’s spelen tevens in IMCO. Verder houdt IMCO zich bezig met
het vervolmaken van de Europese interne markt, voedselveiligheid en
consumentenbescherming. Denk aan regels op het gebied van openbare
aanbesteding,
douaneregels,
professionele
kwaliﬁcaties
en
consumentenrechten. De afgelopen tijd zijn er veel regels op dit gebied
van kracht geworden. Het CDA wil verder gaan: ongelijke concurrentie en
oneerlijke bevoordeling moet worden tegengegaan. Hier is nog veel te
winnen.
Voor
meer
informatie
over
de
Commissie
IMCO:
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/imco/home.html

Portefeuilleverdeling CDA-delegatie
De portefeuilleverdeling binnen de
CDA-delegatie
in
het
Europees
Parlement is inmiddels bekend. We
hebben nemen zitting in belangrijke
commissies:
• Esther de Lange: Economische en
monetaire zaken (ECON), Industrie,
Telecom en Energie (ITRE)
• Wim van de Camp: Transport (TRAN),
Internationale handel (INTA)
• Jeroen Lenaers: Sociale zaken (EMPL), burgerlijke vrijheden, justitie en
binnenlandse zaken (LIBE)
•
Annie
Schreijer-Pierik:
Milieubeheer,
voedselveiligheid
en
volksgezondheid (ENVI), Landbouw en Plattelandsontwikkeling (AGRI),
Visserij (PECH).
• Lambert van Nistelrooij: Regionale ontwikkeling en Innovatie (REGI),
Interne markt en consumentenbescherming (IMCO)

Anderen betrekken bij Brussel
.

Naast het parlementaire werk, zal ik
mij de komende 5 jaar ook op andere
manieren onbetaald in blijven zetten in
belangrijke netwerken in Brussel.
Hiermee leggen we contacten met
partners in de regio die in Brussel
willen meedoen aan het debat. Zo ben
ik
voorzitter
van
Knowledge4Innovation
(K4I),
een
organisatie die zich bezig houdt met
het promoten van het ondersteunen innovatie. In dit kader organiseer ik
met K4I voor de zesde achtereenvolgende keer de European Innovation
Summit (6e EIS) in het Europees Parlement. De 6e EIS vindt plaats van
16-20 november 2014. Het motto dit jaar is ‘Making innovation happen’.
We verwachten net zoals voorgaande jaren tegen de 1000 deelnemers
en tientallen interessante sprekers, zoals ministers, eurocommissarissen
en hoge vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Meer informatie volgt
in de volgende nieuwsbrief.

.

Tevens blijf ik bestuurder en voorzitter van de programcommissie van de
European Internet Foundation (EIF). Het EIF hamert bij Europese
beleidsmakers op het benutten van de kansen die ICT en het internet
bieden bij het creëren van een duurzame economie en de banen van
morgen.

Brabant en Zeeland: doe mee met EU-programma’s
voor producten uit groene grondstoffen
Op 9 juli opende de Europese
Commissie een eerste inschrijving voor
bedrijven en kennisinstellingen die
geld willen uit het nieuwe Europese
Onderzoek en Innovatieprogramma,
Horizon 2020. Een van de 10
programma’s
behelst
de
biogebaseerde economie, gericht op het
ontwikkelen en demonstreren van
producten op basis van groene en
hernieuwbare grondstoffen.
Ik roep vooral het MKB en onderzoeksinstellingen op om in te schrijven.
Informatie
over
alle
calls
treft
u
aan
op
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020.
Voor
hen
zijn
dit
belangrijke ﬁnanciële middelen die een aanzienlijke bijdrage leveren aan
economische groei, meer banen en een langer en gezonder leven door
een verbeterd leefmilieu. Ik denk hierbij ook aan de ondersteuning van
organisaties als het agentschap van Economische Zaken en
brancheorganisaties als HollandBio, VNCI, VNO-NCW en alle
landbouwgerelateerde koepels.
Nederland heeft een leidende rol in Europa in de ontwikkeling van het
gebruik van hernieuwbare grondstoﬀen. Met de Europese fondsen, die
door het bedrijfsleven aangevuld worden, wil de Europese Unie de
biogebaseerde economie een stimulans geven.
De eerste ’call’ (uitnodiging voor het indienen van voorstellen) voor de
groene grondstoﬀen heeft een budget van 50 miljoen euro. Samen met
de eigen investeringen van het bedrijfsleven kan dit oplopen tot 150
miljoen euro. Een aanzienlijk bedrag, waar de Brabantse en Zeeuwse
bedrijven en kennisinstellingen zoals de Green Chemistry Campus in
Bergen op Zoom en het Bio Park in Terneuzen ﬂink gebruik van kunnen
m a k e n . Meer
weten? Z
i
e http://www.bbieurope.eu/sites/default/files/documents/BBI_Press_release_9July2014.pdf.
In mijn publicatie nr. 26 ‘West-Brabant en Zeeland in de Biobased
Economy’ uit de serie Europa Dichtbij ga ik in op deze laatste
ontwikkeling.

Mee naar Europees Parlement in Straatsburg?
Graag nodig ik u uit voor een bezoek
aan het Europees Parlement in
Straatsburg. Een ontspannende en
leerzame ontmoeting met het Europa
van nu en straks. Bij deze 3-daagse
reis, met een bijdrage van € 75,-- pp is
inbegrepen:
vervoer
per
luxe
touringcar,
twee
overnachtingen
inclusief ontbijt en twee maal diner.
Niet
inbegrepen
zijn:
drankjes
tussendoor, lunches/koﬃe. U bezoekt Trier, Straatsburg, Metz en
Saasbachwalden. Een gezellige, maar vooral leerzame trip waaraan
maximaal 55 mensen kunnen deelnemen.
We vertrekken op 25 November vanuit Tilburg/Eindhoven. De terugreis
vindt plaats op donderdag 27 november.
Aanmelden kan via: lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu. NB: toelating
op volgorde van binnenkomst van de schriftelijke aanmelding en
betaling.

Winnaars verkiezingsprijsvraag bekend
Tijdens de verkiezingscampagne is een
ludieke actie opgezet waarbij het
campagneteam van Lambert een
prijsvraag heeft uitgeschreven met de
vraag
"met
hoeveel
voorkeursstemmen
wordt
Lambert
deze keer herkozen?". Mensen konden
via
mail
en
een
voorbedrukte
ansichtkaart reageren. Op vrijdag 30
mei bevestigde de Kiesraad dat
Lambert met 32.940 voorkeursstemmen opnieuw zitting neemt in het
Europees parlement.
De heer en mevrouw Van Schooten uit Zeeland zaten er het dichtst bij
met 32.898 voorkeursstemmen. Zij winnen hiermee de 3 daagse reis
naar het Europees Parlement in Straatsburg in november 2014. Van
harte gefeliciteerd!

Bij Lambert op de koffie
Sinds 2004 heb ik meer dan 10.000
mensen ontvangen in het Europees
Parlement in Brussel en Straatsburg.
Maar u hoeft niet naar het buitenland
af te reizen om mij te ontmoeten. U
kunt ook ´Bij Lambert op de koﬃe´.
Drie maal per maand ontvang ik op de
maandagochtend mensen in Brabant
of Zeeland. Mensen komen meestal
met ideeën over hoe het anders moet
of hoe iets beter kan. Zaken uit de praktijk die ik mee kan nemen naar
Brussel. De onderwerpen die tijdens deze koﬃegesprekken aan de orde
komen zijn erg gevarieerd. Vaak gaat het over Europese regels. Of
Europese subsidies. Ook kunt u met mij zaken bespreken die over de
Europese interne markt gaan. De gesprekken duren doorgaans 45
minuten.
Wilt u ook “bij Lambert op de koﬃe”? Stuur dan een E-mail naar
lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu met het onderwerp en wij nemen
contact met u op.

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

