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Europa: méér investeren
Op 1 november j.l. is de
nieuwe
Europese
Commissie onder leiding
van voorzitter Jean-Claude
Juncker van start gegaan,
nadat
een
grote
meerderheid
van
het
Europees Parlement met
het deﬁnitieve team van
Juncker
akkoord
was
gegaan. Dat was hard
nodig, na het Europese verkiezingsjaar is er veel werk aan de
winkel. De nieuwe Europese Commissie, met namens
Nederland Frans Timmermans in de rol van vicevoorzitter, staat
voor grote uitdagingen. Voor het aanjagen van de economie
door extra investeringen is 300 miljard Euro in het vooruitzicht
gesteld. Juncker heeft beloofd om eind dit jaar een
gedetailleerd plan voor te leggen. Hij legt daarbij veel nadruk
op het aantrekken van private gelden én garanties
van Europese Investering Bank (EIB). Verder staan het
verminderen van de regeldruk, het uitbouwen van de interne
markt en het bestrijden van (jeugd)werkeloosheid hoog op de
agenda. Ook het conﬂict in Oekraïne en het bestrijden van de
Ebola epidemie zijn zaken die onze aandacht behoeven. JeanClaude Juncker wil Europa dichter bij de mensen brengen. Dit is
al jaren mijn aanpak: mensen bij Europa betrekken. Daarom
vindt u in deze nieuwsbrief gerichte uitnodigingen. Wellicht
spreken we elkaar bij een van deze gelegenheden?

Innoverend de crisis uit
Van 17 t/m 20 november
organiseer ik voor het 6e
achtereenvolgende jaar de
'Europese Innovatietop' in
het Europees Parlement in
Brussel, onder het motto 'A
new
mandate
for
innovation in Europe'. Drie
dagen lang organiseer ik
met
het
platform
Knowledge4Innovation evenementen met vooraanstaande
sprekers uit politiek, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen.
We leggen hiermee een basis voor de samenwerking met de net
aangetreden Europese Commissie.
Want Europa moet dringend meer aandacht besteden aan het
oplossen van de innovatie paradox. Amerika, China en vele
andere landen halen Europa nu economisch en het gebied van
de werkgelegenheid in. Dit is het gevolg van in het verleden
lage budgetten voor onderzoek en ontwikkeling in Europa, maar
ook van fragmentatie. De productie van duurzame
consumptiegoederen vertoont een dalende tendens. Zonder
productie verdwijnt op termijn ook de productontwikkeling uit
Europa. Het is hoog tijd dat er weer meer producten 'made in
Europe' worden. Innovatie is de uitweg uit de economische

crisis, de basis voor concurrentiekracht en werkgelegenheid.
Wilt u aansluiten bij één van de bijeenkomsten? Laat het mij
dan weten via lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu, dan ga ik
voor u na of hiervoor nog plaatsen beschikbaar zijn.

UITNODIGING: meedenken over de Interne
Markt 2.0?
Sinds deze zomer maak ik
deel uit van de Commissie
Interne
Markt
en
Consumentenbescherming
(IMCO) in het Europees
Parlement.
Onlangs
presenteerde
deze
parlementaire Commissie
een
studie
over
de
voordelen die te behalen
zijn wanneer we in Europa beter samenwerken op het gebied
van de Europese interne markt. De uitkomst is verrassend: 990
miljard euro voor heel Europa, ofwel 7,5% van het Europese
Bruto Nationaal Product. Per jaar. Een gigantische som. Zeker
in economisch moeilijke tijden. Zo kan de nog te creëren
digitale interne markt rond de 350 miljard euro per jaar
opleveren. Voor Nederland, als export en handelsland, zijn er
veel mogelijkheden.
Waar kan Europa snel veel resultaat boeken? Waar beginnen
we? En waarmee moeten we als wetgever rekening houden?
Ik nodig experts en ﬁjnproevers onder u uit om samen met
beleidsmakers, wetenschappers en vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven in gesprek te gaan. Dat kan op een tweetal
evenementen zowel in Brussel als in Nederland. Interesse: save
the date!
2 december 10h00 - 12h30: expertconferentie 'The
Cost of Non-Europe in the Internal Martket'.
16 januari 10h30 - 12h30: conferentie 'De Europese
Interne Markt, kansen voor Nederland'. Hierbij
betrekken we ook het Manifest van Detailhandel
Nederland hierover.
U kunt zich onder vermelding van uw naam, geboortedatum en
paspoortnummer
aanmelden
via
lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu.
De agenda's voor deze bijeenkomsten treft u binnenkort aan op
mijn website: www.lambertvannistelrooij.nl
De resultaten presenteer ik in het jaar 2015 tevens een
publicatie over dit onderwerp in mijn serie 'Europa Dichtbij''.

BRUSSEL: Nieuwe commissaris
Ontwikkeling met u in gesprek

.

Regionale

Op
10
december
organiseer ik, samen met
het
Huis
van
de
Nederlandse
Provincies
(HNP),
de
Regioborrel
'Where
Europe
and
Regions meet' bij het HNP
aan de Trierstraat 59 te
Brussel.
Tijdens
deze
informele bijeenkomst zal
de nieuwe Commissaris voor Regionaal Beleid, Mw Corina
Cretu, haar visie voor het regionaal beleid voor 2014-2020
toelichten. Ik zal ingaan op de stand van zaken omtrent de start
van de nieuwe operationele programma's en de Slimme
Specialisatie. Ook zal ik een toelichting geven op de stand van
zaken met betrekking tot de achtergestelde betalingen in het
regionaal
beleid.
Opgeven
kan
via
lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu. Let op: de voertaal is
Engels.

Herindelingsverkiezingen Oss en Den Bosch:
steun de campagne en stem CDA!

.

Op

19

november

vinden herindelingsverkiezingen plaats in den Bosch en in Oss.
Zij vormen de eerste graadmeter of het CDA de virtuele winst
ook in het echt weet waar te maken. Die verkiezingen zijn niet
alleen voor deze twee gemeentes, maar voor het hele CDA van
belang. Concreet vragen beide afdelingen ondersteuning op 8
en 15 november om de beide steden groen te laten kleuren. Als
oud-inwoner van Maasdonk, dat ophoudt te bestaan, sta ik
vierkant achter deze oproep.
Wilt u mee op campagne? Meldt u dan aan via:
Marianne
van
der
Sloot
(Den
Bosch):
mariannevandersloot@gmail.com, 06-55196380 of Marianne
Zondag (Oss): mzondag@kpnplanet.nl, 06-46206060.

Terugblik: Brabant steelt de show in Brussel
Op 4 september vond de
Brabantdag plaats in het
Europees
Parlement
in
Brussel. Het was een
succesvolle en heugelijke
dag met de aanwezigheid
van
meer
dan
250
Brabanders:
politici,
studenten, hoogleraren en
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.
's
Werelds
milieuvriendelijkste
scooter,
de
nieuwste
modestoﬀen, 3D-printers: Noord-Brabantse uitvindingen stalen
de show. De genodigden kwamen per bus naar de Europese
hoofdstad, om met elkaar kennis te delen over de nieuwste
ontwikkelingen.
Ik opende de expositie samen met gedeputeerde Bert Pauli.
Prachtig om deze complete expositie in het EP in Brusssel te
mogen verwelkomen, in het hart van de Europese democratie.
Noord-Brabant heeft een goede beurt maakt.
Gedeputeerde Bert Pauli prees de economische kracht van de
provincie. Ondanks de recessie kent Brabant een economische
groei. Veel omzet wordt bereikt door export, een groot aantal
patenten zijn in handen van Brabantse bedrijven. ''Niet voor
niets heeft onze provincie een award gewonnen van de
Financial Times'', zei de gedeputeerde.
Meer informatie:
Video: opening Brabantdag 2014 in Europees Parlement
met Bert Paulli en Gwen Zuring
Artikel 'Brabantse invasie in Brussel: dit wordt een
topdag'

UITNODIGING:
Brabant

Commissie

Buitenland

CDA-

Op
donderdag
13
november
komt
de
Commissie Buitenland van
het CDA-Brabant bijeen in
hotel De Druiventros in
Berkel-Enschot.
Zowel
CDA-leden als mensen die
overwegen om lid te
worden zijn van harte
welkom. Op de agenda staat onder meer een discussie over de
gevolgen van de uitkomst van de Europese verkiezingen eerder
dit jaar, de portefeuilleverdeling in het EP en de Europese
politieke actualiteit.
Heeft u interesse? U kunt het programma opvragen en uzelf
aanmelden bij de Secretaris van de Commissie Buitenland, Wim
VAN DIJK: wim.vandijk@home.nl

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.

