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Niet verzieken, zoals
de Grieken

Voor u ligt nummer 49 van
mijn nieuwsbrief. Deze week
houdt iedereen de adem in
omtrent de capriolen van de
Griekse premier Tsipras. Hij
komt afspraken niet na en
speelt met vuur. Structurele
hervormingen
blijven
uit.
Bovenal,
Griekenland
produceert vrijwel niets. De
gewone Griek wordt er de komende jaren de dupe van. Ook hier
geldt: produceren, exporteren en consumeren gaan hand in
hand. Het CDA staat voor onderlinge solidariteit maar wel met
heldere afspraken die nagekomen worden. Het ´nee´ van de
Grieken lost niets op. Daarom kies ik voor een positieve insteek.
Het Europees Parlement heeft op 24 juni ingestemd met de
oprichting van het Europees Fonds voor Strategische
Investeringen (EFSI), ook wel het Juncker garantiefonds genoemd.
Met het fonds wil de EU minstens 315 miljard euro aan private
investeringen
lostrekken
van
bijvoorbeeld
banken
en
pensioenfondsen. Deze EU-garantie wordt ingezet voor het
bevorderen van duurzame groei en banen. In het fonds is 75
miljard euro apart gezet voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).
Het euvel van Europa is dat er voldoende geld op de plank ligt bij
banken en private partijen, maar dat dit niet wordt geïnvesteerd
in de gewone economie. Ik zie graag dat Nederlandse bedrijven
geld uit het fonds halen. Daarom nodig ik u uit voor onderstaande
bijeenkomst.
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Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt mij een e-mail sturen via
lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu. Tot binnenkort.

Uitnodiging: bijeenkomst Junckerfonds
Afgelopen maand heeft het
Europees
Parlement
“ja”
gezegd tegen het Juncker
garantiefonds
dat
per
1
september 2015 van start gaat.
Met dit fonds wil Europa de
concurrentiekracht versterken
en investeringen stimuleren.
Om u dicht bij huis bij te
praten, organiseer ik op vrijdag
10 juli in Tilburg de bijeenkomst “Europa garandeert, wie
investeert?” Ik hoop dat uiteindelijk ook veel ondernemers “ja”
zeggen tegen het fonds en er een beroep op doen. Er hebben zich
al 90 personen opgegeven. Heeft u zich al aangemeld?
Aanmelden kan via: lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu.
Voor meer informatie en het programma, klik hier.
Via #EFSIevent kunt u tijdens de bijeenkomst in Tilburg op
Twitter meepraten.

Op komst: Inspiratiedag Biobased Economie, 4
september, Diessen

Op 4 september organiseer ik
de
Inspiratiedag
Biobased
Economy.
Het
thema
is:
'drempels weg: het wegnemen
van obstakels in de interne
markt'. Tijdens de dag zijn
er workshops over de obstakels
in de Europese interne markt,
de mogelijkheden die het
Junckerfonds
biedt
voor
biobased producten en de vraag wat de creatieve sector kan
betekenen in de uitdagingen waar ondernemers voor staan.
Daarnaast maken we samen met de gasten, o.l.v. kunstenares
Meg Merckx, een eerste aanzet voor de 'meestervervalsing' van
een Van Gogh. Een duurzame vervalsing gemaakt van bio-based
materialen. Uiteraard wandelen we daarna langs de kunstroute
van LandArt Diessen. Meer informatie over LandArt Diessen vindt
u op www.landartdiessen.nl. Be our guest!
Het programma van de Inspiratiedag Biobased Economy
vindt u op mijn website www.lambertvannistelrooij.nl.
Geïnteresseerd? U kunt zich per e-mail aanmelden via
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu.

Op komst: Stedelijke Agenda

.

Bijna driekwart van de
Europese bevolking woont in
steden. Steden zijn onmisbaar
bij
het
waarmaken
van
Europese ambities als de
aanpak van de vergrijzing en
het stimuleren van duurzame
economische
groei.
Deze
Stedelijke Agenda geeft steden
de
mogelijkheid
Europees
beleid mede vorm te geven, toegespitst op hun behoeften. De
Europese Stedelijke Agenda wordt de komende maanden
vastgesteld. Begin 2016 worden de actiepunten tijdens het
Nederlandse
voorzitterschap
bepaald.
Door
intensievere
samenwerking tussen Europese steden kunnen we slimmer
omgaan met trends zoals verstedelijking en digitalisering, zodat
steden toegankelijker, duurzamer en leefbaarder worden. De EU
zet hierop haar fondsen in. Later dit jaar publiceer ik een boek
over de Stedelijke Agenda. De presentatie vindt plaats op 14
oktober 2015 in Brussel, later ook in Breda.
Klik hier voor de uitkomst van de publieke consultatie over
de Stedelijke Agenda.

Op werkbezoek: Silicon Valley
Van 20 tot 24 juli breng ik,
samen met de Commissie
Interne
markt
en
Consumentenbescherming van
het Europees Parlement, een
bezoek aan Silicon Valley. Het
doel van dit bezoek is om uit de
eerste hand te leren welke
recente
technologische
ontwikkelingen van invloed zijn
op het online zakendoen. Ook tijdens twee eerdere bezoeken heb
ik er veel geleerd. Zowel de kansen voor start-ups,
groeimogelijkheden voor bedrijven, de concurrentiepositie van
Europa en consumentenbescherming komen ook nu uitgebreid
aan de orde.

Op bezoek: “rondje langs de velden”
De
chistendemocratische
fractie
in
het
Europees
Parlement, waartoe ook het
CDA behoort, werkt aan een
standpunt over de aanstaande
evaluatie van de Europese
fondsen in 2016. Dit gebeurt in
het kader van de 'mid-term
review'. Ter voorbereiding heb
ik vorige maand verschillende
gesprekken gevoerd met kernspelers in de Europese regio’s over
de resultaten van de EU investeringen. Ik wil dat innovatie meer
centraal komt te staan. Tijdens de Open Innovation Conference
2.0 in Finland op 8 juni heb ik een nieuw ‘Innovation Pact’
voorgesteld. Om onze concurrentiepositie te versterken, hebben
we een bottom-up aanpak nodig voor innovatie: de regio’s en de
burgemeesters in Europa kunnen hierin een grote rol spelen. We
werken nu het voorstel van het “Innovation Pact” uit.
Meer weten over mijn "rondje langs de velden"? Klik hier.

.

Eindelijk: roamingkosten afgeschaft
Op 30 juni is er na lang
onderhandelen een voorlopig
akkoord gesloten tussen het
Europees Parlement en de
Europese ministers over de
afschaﬃng
van
de
roamingkosten. De landen met
veel
toerisme
zagen
hun
ﬁnanciële melkkoe verdwijnen.
Hun
telecombedrijven
protesteerden. Vanaf juni 2017 worden de roamingkosten voor
het bellen en het dataverkeer afgeschaft. Al in april 2016 zullen
de kosten voor bellen in het buitenland vele malen goedkoper
worden. De partijen vonden het compromis om twee uur 's
nachts, na twaalf uur onderhandelen. Het telecompakket,
afkomstig uit de koker van voormalig eurocommissaris Neelie
Kroes (Digitale Agenda), werd al in 2014 goedgekeurd door het
Europees Parlement. Goedkeuring van de Europese Raad
(ministers van de 28 EU-lidstaten) liet echter tot nu op zich
wachten. Het Europees Parlement wilde dat de nieuwe regels
vanaf 15 december 2015 in zouden gaan. Het wordt nu 15 juni
2017, een compromis.

Terugblik: Regioborrel
Agenda een succes

over

de

Stedelijke

Op 27 mei organiseerde ik
samen met het Huis van de
Nederlandse Provincies (HNP)
de Regioborrel "Where Europe
and
Regions
Meet".
Het
onderwerp van deze zevende
editie
was
de
stedelijke
agenda. Een onderwerp wat
centraal zal staan tijdens het
Nederlandse
voorzitterschap
van de EU in 2016. Constanze Krehl, een Duitse
Europarlementariër, en Auke van der Goot, werkzaam bij de
Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU, hebben
hun visie gegeven. De uitkomst? De Stedelijke Agenda gaat een
belangrijker ankerpunt vormen op de Europese agenda. Een
uitgebreider verslag van de bijeenkomst kunt u vinden op
www.lambertvannistelrooij.nl

Vanaf nu ‘Lambert Actueel’ op video
In de videoversie van ‘Lambert
Actueel’ blik ik regelmatig
vooruit op mijn werkweek in het
Europees Parlement. Ik neem u
mee langs de hoogtepunten,
zoals interessante debatten,
conferentiebezoeken door heel
Europa en gesprekken dichtbij
huis.
Wilt u meer weten? Klik hier voor mijn laatste video.
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.

