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Voor u in Europa, o ok in 2016

Voor u in Europa, ook
in 2016!

Voor u ligt mijn laatste
nieuwsbrief van 2015. Een
moment om terug te blikken,
maar
vooral
een
gelegenheid
om
vooruit
kijken. 2015 was het jaar
waarin een stevige basis
werd gelegd om weer te
kunnen
investeren,
innoveren en concurreren.
Maar ook een jaar van grote onverwachte ontwikkelingen, zoals
de komst van veel vluchtelingen als ook de aanslagen en de
bedreigingen van terreurgroep IS. Regelmatig praat ik u hierover
bij, onder meer in mijn column van vorige maand.
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Jaaroverzicht 2015
EU investeringsfonds EFSI van start
De snelle start van het Europees Fonds voor Strategische
Investeringen (EFSI), ook wel het Junckerfonds genoemd,
was een van de hoogtepunten van het afgelopen Europese
jaar. In juli hield ik hier een bijeenkomst over.
Betere regelgeving
De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan voor een
betere en efficiëntere regelgeving voor een Europa dat zich
richt op de hoofdzaken.
Afschaffing roamingkosten per 2017 besloten
De digitale interne markt krijgt steeds meer vorm: vanaf 15
juni 2017 zult u bij mobiel telefoneren, smsen en internetten over de grens in Europa geen extra
roamingkosten meer gaan betalen. Go digital!
Steden in de schijnwerpers: 'City Deals'
De Europese Commissie heeft een oproep voor de 'City
Deals' geopend. 80 miljoen euro is beschikbaar gesteld
voor stedelijke projecten die zich richten op onder andere
energie transitie, armoede in de steden en het stimuleren
van banen en kennis in de lokale economie. Ik roep
Nederlandse steden op mee te doen!
Medicijnen voor ouderen

UITNODIGING:
openbare hoorzitting
over synergie tussen
Europese fondsen
Meedenken over
Europa, CDA Brabant
Meedenken over
Europa, CDA Zeeland

Europa
gaat
méér
doen
geneesmiddelen voor ouderen.

aan de

veiligheid

van

Time to start-up!
Met de kapitaalmarktunie wil Europa het voor onder andere
start-ups en het MKB makkelijker maken aan geld te komen
om in hun bedrijf te investeren.
Dicht bij huis: onderzoek naar drugsafval
De Europese Commissie heeft onderzoek gedaan naar de
effecten van drugsafval in het grondwater. Drugsafval in de
natuur is een groot probleem in onze grensregio's.
Vrijhandelsverdrag EU en de VS
Het handelsverdrag tussen de EU en de VS (TTIP) staat nog
volop ter discussie. Er is een brede, maar kritische steun.
We geven niet toe op onze kwaliteitseisen voor producten.
Grote
zorgen:
passagiersgegevens

vluchtelingencrisis

en

bescherming

Naar aanleiding van de vluchtelingenstroom, is de
Europese Commissie tot het herverdelingsbesluit gekomen
er zal er geïnvesteerd worden in een betere bewaking van
de Europese buitengrenzen.
Veiligheid voorop. Het Europees Parlement heeft ingestemd
met
de uitwisseling van passagiersgegevens, om
criminelen en terroristen op te kunnen sporen.
Publicaties Europa Dichtbij in 2015 én 2016
Ieder jaar breng ik in de reeks 'Europa Dichtbij' een
aantal publicaties uit:
'Drempels Weg' (de digitale interne markt - januari
2015).
Schijnwerpers op de stad' (oktober 2015).
'Towards
ideal
growing
conditions
for
the
BioEconomy' (december 2015).
'Start-ups in Europa' (verschijnt in 2016).

VOORUITBLIK: het Nederlands voorzitterschap
Betrokkenheid
is
het
sleutelwoord in 2016. Europa
directer en dichterbij. Het
Nederlandse voorzitterschap
gaat hier slagen maken. Ons
land
wil
dat
Europa
eﬀectiever,
innovatiever,
duurzamer
en
slimmer
wordt. Nederland zet in op
een betere regelgeving, het
versterken van de digitale interne markt en het bevorderen van
de circulaire economie.
Ook dringt Nederland erop aan dat Brussel zich rechtstreeks tot
de steden gaat richten. Steden en regio’s moeten samen vooruit:
een Europese Stedelijke Agenda staat centraal.
Nederland wil dat dit van onderaf gebeurd: de steden zelf moeten
een stem hebben in het Europese beleid. Op 30 mei 2016 zal
daarom het ‘Pact van Amsterdam’ worden vastgesteld.
Over de prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap
heb ik een videoboodschap ingesproken. Klik hier voor deze
video.

DOE MEE: het 'Pact voor Innovatie'
Van 7 tot 10 december 2015
v o n d de
Europese
Innovatietop in het Europees
Parlement
plaats.
Als
voorzitter van het platform
Knowlegde4Innovation, heb
ik dit jaar ongeveer 1500
deelnemers in het Europees
Parlement
mogen
ontvangen.
Tientallen
evenementen vonden in dit kader plaats. Zo was er een
evenement met talentvolle studenten over het inzetten van hun
kennis over de hele wereld en een evenement over innovatie in
slimme steden en regio’s.
Samen met de voorzitter van het Comité van de Regio’s, Markku
Markkula, en voormalig voorzitter van het Europees Parlement,

Jerzy Buzek, introduceerden we dit jaar het 'Pact voor Innovatie'.
Waar we vorig jaar het startsein gaven voor meer betrokkenheid
bij innovatie, richtten we ons dit jaar op de resultaten. Het 'Pact
voor Innovatie' moet leiden tot meer draagvlak en daardoor ook
tot een eﬀectievere samenwerking tussen de EU, lokale
overheden, ondernemers en kennisinstellingen. Steun voor het
'Pact' is er ook vanuit de Europese Commissie, van
Eurocommissarissen Moedas (onderzoek en ontwikkeling) en
Katainen (groei en banen).
Over zes maanden is er een bijeenkomst waarin de eerste
resultaten samen met de betrokken overheden, bedrijven en
kennisinstellingen worden besproken. Wilt u zelf aansluiten bij
het Pact? Bezoek dan mijn website.
Voor het programma van de Europese Innovatietop, klikt u
hier.
Voor mijn speech tijdens de openingsceremonie, klikt u
hier.

80 miljoen voor de ´City Deals´
De
Europese
Commissie
heeft de eerste oproep voor
de 'City Deals' geopend. 80
miljoen euro is beschikbaar
gesteld
voor
stedelijke
projecten die zich richten op
onder
andere
energie
transitie, armoede in de
steden en het stimuleren van
banen en kennis in de lokale
economie. Deze eerste oproep is onderdeel van het nieuwe
'Urban Innovative Actions' initiatief dat de ontwikkeling van
innovatieve projecten in de stad stimuleert. Tot nu toe ging het
geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling naar de
regio's. Nu kunnen steden ook rechtstreeks projecten indienen.
Steden zijn het voorportaal voor de slimme oplossingen voor de
belangrijkste uitdagingen van vandaag de dag, zoals
duurzaamheid en leefbaarheid. Met de 'City Deals' geeft Europa
een belangrijk signaal af. Ik roep Nederlandse steden op deze
kans te pakken.
Klik hier voor meer informatie over de 'City Deals'.

TERUGBLIK: werkbezoek Slimme Specialisatie
aan Sevilla
Van donderdag 3 december
tot en met zaterdag 5
december
heeft
een
delegatie van de commissie
Regionale
Ontwikkeling
(REGI) van het Europees
Parlement onder mijn leiding
een werkbezoek gebracht
aan Sevilla. Het bezoek
stond in het teken van
Slimme Specialisatie. Centraal stond het bezoek aan het Joint
Research Centre en in het bijzonder het slimme specialisatie
platform dat hier onderdeel van uit maakt. Dit platform begeleidt
nationale en regionale beleidsmedewerkers bij het opzetten van
een slimme specialisatie strategie, door informatieverstrekking,
het
delen
van
expertise
en
het
promoten
van
grensoverschrijdende samenwerking.
Andalucia is een goed voorbeeld van een regio waar succesvolle
slimme specialisatie projecten worden geïmplementeerd. Zo is er
een project waarbij een stimuleringsregeling is getroﬀen die de
energie
renovatie
van
bestaande
gebouwen
moet
vergemakkelijken. Met dit project wordt veel energie bespaard,
uitstoot van CO2 sterk verminderd en er zijn door dit project
ongeveer 14000 banen gecreëerd. Dit project is daarmee een
uitstekend voorbeeld voor andere Europese regio's.

TERUGBLIK:
Eurocommissaris
Cretu
en
Europarlementariër Lukacijewska op bezoek in
Noord-Brabant

.

Op maandag 16 november
2015 heeft Corina Cretu,
Eurocommissaris
voor
Regionaal Beleid, op mijn
uitnodiging
een
bezoek
gebracht
aan
AgroFood
Capital
in
Noordoost
Brabant. AgroFood Capital is
het voorbeeld van Slimme
Specialisatie in Noordoost

.

Brabant dat mede dankzij Europese fondsen tot stand is
gebracht. Slimme Specialisatie is sinds 2014 een voorwaarde om
geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
te krijgen. Hiermee worden de Europese regio's gestimuleerd
sectoren te kiezen waar ze goed in zijn.
In de middag heeft Poolse Europarlementariër Lukacijewska het
stokje overgenomen van de Eurocommissaris. Met haar heb ik
een bezoek gebracht aan de werkvloer van de Noordkade in
Veghel en Aeroparc/Gate 2 in Rijen. Projecten die ook mede tot
stand zijn gekomen door een bijdrage die ze hebben ontvangen
uit de EU-fondsen.

TERUGBLIK: digitale transformatie in het
onderwijs: opkomst van de MOOCS
Volle collegezalen, is dat
verleden tijd? Ons onderwijs
gaat
een
digitale
verandering door. Steeds
vaker worden er online
cursussen aangeboden. Deze
zogenaamde 'Massive Online
Open Courses' (MOOCS) zijn
veelal gratis en iedereen kan
er aan meedoen. Het volgen
van onderwijs wordt zo toegankelijker. Op 17 november 2015
organiseerde ik, samen met de European Internet Foundation
(EIF), een bijeenkomst over de opkomst van deze MOOCS.
Op dit moment wordt er, naar aanleiding van mijn boek
‘Schijnwerpers op de Stad’, gewerkt aan een MOOC over het
stedelijk beleid in Europa. Houd mijn website in de gaten voor
meer informatie.

DOE MEE: de vergrijzing verzilveren
Op 7 december 2015 is het
Covenant on Demographic
Change
gelanceerd.
Overheden
en
het
bedrijfsleven
worden
op
initiatief van Age Europe (de
gezamenlijke
ouderenorganisaties in de
EU) gestimuleerd zich aan
het Covenant te verbinden
en zich in te zetten voor een samenleving waarin iedereen actief
en gezond ouder kan worden. Demograﬁsche veranderingen
worden vaak gezien als een probleem, niet als uitdaging. Toch
moeten we de vergrijzing zien als een kans en het verzilveren.
Onze maatschappij verandert immers, dus wij moeten mee
veranderen.
Het Covenant on Demographic Change speelt hier op in. Iedereen
kan zich erbij aansluiten. Voorop staat de doelgroep. Overheden
en ondernemers kunnen het actief en gezond ouder worden
bevorderen door in kaart te brengen wat daar precies in hun
omgeving voor nodig is. Aansluiting zoeken met de mensen in uw
stad of regio is belangrijk. Innovatieve projecten kunnen zo tot
stand komen. Ik roep u op om hier zo snel mogelijk mee aan de
slag te gaan.
Voor meer informatie over het Covenant, klikt u hier.

TERUGBLIK: debat met Eurocommissarissen
over de circulaire economie
Eurocommissarissen
Frans
Timmermans
en
Jyrki
Katainen presenteerden op 3
december
2015 de
voorstellen voor de circulaire
economie in het Europees
Parlement.
De
Europese
Commissie wil onder andere
dat producten duurzamer
worden gemaakt, er labels
komen voor ‘groene’ producten en er minder afval geproduceerd
wordt, mede door het zoveel mogelijk hergebruiken van afval.
In de voorstellen is een speciale rol weggelegd voor de
bioeconomie. De bioeconomie kan bijdragen aan het behalen van
de doelen van de circulaire economie, bijvoorbeeld als het gaat
om het bieden van alternatieven voor producten en energie die
nu nog gebaseerd zijn op fossiele brandstoffen.
In mijn nieuwe uitgave, ‘Working towards ideal growing
conditions for the Bioeconomy’, beschrijf ik de voorwaarden en
omstandigheden die nodig zijn voor een groeiende bioeconomie.
Het voorzitterschap is voor Nederland een ideale kans om een
succesvolle regio, zoals de Biobased Delta te presenteren aan
Europa en daarmee de bioeconomie een boost te geven.

Voor meer informatie over de circulaire economie, klikt u
hier.
Klik hier voor de link naar de online versie van het boekje.

Versimpelen van Europese fondsen, uw mening
telt!
De Europese Commissie wil
zoveel
mogelijk
administratieve lasten van
het
Europese
beleid
verminderen. Als onderdeel
hiervan, vraagt de Europese
Commissie nu ook u, als
aanvrager of gebruiker van
de
Europese
Structuurfondsen, om uw
mening. Via een nieuw online platform, het 'Simplify ESIFplatform', kunnen de gebruikers van de fondsen hun ervaringen
delen. Als belanghebbende wordt u gevraagd om uw ideeën aan
te dragen voor het versimpelen van de administratieve
procedures. Ook kunt u op het platform terecht voor meer
informatie over de Europese Structuurfondsen.
Voor meer informatie, verwijs ik u door naar de website van
het platform.

UITNODIGING: startschot dementievriendelijke
gemeente Baarle-Nassau
Op maandag 25 januari geef
ik het startschot bij de eerste
bijeenkomst
voor
een
dementievriendelijk BaarleNassau
(Noord-Brabant).
Steeds
meer
initiatieven
ontstaan om gemeenten,
dorpen en steden voor
iedereen leefbaar te houden.
Ook
voor mensen
met
dementie. Juist voor deze mensen en hun naasten is het erg
belangrijk om in de maatschappij mee te kunnen doen. Het doel
van een dementievriendelijke gemeente is om ervoor te zorgen
dat mensen met (beginnende) dementie zo lang mogelijk actief
blijven en mee kunnen doen. Ook zal er zo meer aandacht en
begrip zijn. Partners, naasten, maar ook professionele krachten
nemen hierin samen met de gemeente het voortouw. Er kunnen
bijvoorbeeld meer ontmoetingsplekken voor mensen met
dementie en hun naasten worden gecreëerd. Ik draag het
initiatief van de gemeente Baarle-Nassau dan ook een warm hart
toe en roep alle gemeenten in Nederland op hier meer mee te
doen.

UITNODIGING:
openbare
hoorzitting
synergie tussen Europese fondsen

over

Een
'innovatieparadox'
hindert de ontwikkeling van
Europa. Het meeste geld
voor
vernieuwing
en
innovatie wordt uitgegeven
in de hoogst ontwikkelde
regio's
en
niet
in
de
zwakkere regio's, die het
geld het beste kunnen
g e b r u i k e n . Slimme
Specialisatie is de sleutel voor innovatie. Om Slimme
Specialisatie te bevorderen is het in 2014 een voorwaarde
geworden om een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling te ontvangen. Om de innovatiecapaciteit te
verbeteren en het eﬀect van investeringen te vergroten is
synergie nodig tussen de Europese fondsen voor onderzoek en
innovatie en de Europese fondsen voor cohesie. Om dit
onderwerp verder te bespreken, organiseer ik samen met andere
Europarlementariërs van de EVP op 13 januari in Brussel een
openbare hoorzitting over synergiën tussen de Europese fondsen.
Wilt u zich aanmelden? Stuur mij dan een e-mail via
lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu. Het aantal plaatsen is
beperkt.

Meedenken over Europa, CDA Brabant

Op maandag 25 januari 2016
komt
de
commissie
Buitenland van het CDA
Brabant bij elkaar in De
Druiventros
in
BerkelEnschot. Op de agenda
staan een aantal actuele
onderwerpen, waaronder het
voeren van debatten over
stedelijke ontwikkeling in
Brabant. Ook staat in de planning een werkbezoek in de maand
januari of februari 2016 aan het bedrijf Aorta in Waalwijk. Dit
bedrijf is gespecialiseerd in het analyseren van ‘big data’. Bij de
voorbereiding wordt samengewerkt met het DebatPlatform de
Langstraat e.o., die op 22 oktober 2015 een debat hielden over
‘big data’ en ruim 40 deelnemers mochten ontvangen.
Heeft u interesse en wilt u zich aanmelden als lid van de
Buitenlandcommissie of voor het werkbezoek aan
Waalwijk? Stuur dan een email naar wim.vandijk@home.nl.

Meedenken over Europa, CDA Zeeland
Op donderdag 10 december
jl.
is
de
contactgroep
Zeeland
bijeengekomen.
Tijdens
deze
eerste
vergadering
sinds
de
Europese verkiezingen van
2014 heeft de commissie
zich
beraad
op
de
meerwaarde van deze groep
voor Zeeland en Europa.
Doel van de contactgroep is om twee maal per jaar te
vergaderen en een aantal verdiepingsbijeenkomsten te
organiseren of aan te sluiten bij bijeenkomsten van het CDA
Zeeland. Alle leden zijn het eens dat er veel kansen op het vlak
van kennisoverdracht en Europese samenwerking voor Zeeland
liggen. Met onder andere de Biobased Delta, is Zeeland een
belangrijke speler in Europa.
Woont u in Zeeland en wilt u graag aansluiten? Neem dan
contact op met eriknijskes@live.nl.
***Lambert van Nistelrooij en zijn team wensen u een
zalige Kerst en alle goeds voor 2016!***

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.

