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Laat de Europese sterren fonkelen

Als rapporteur aan de slag

Europa
is
te
lang
doorgegaan
met
uitbreidingen en regelgeving
op details, waarbij er vanuit
werd gegaan dat ook de
burger er het nut van inziet.
Europa heeft in haar groei
onvoldoende
binding
opgebouwd
met
haar
burgers. Als burgers de
meerwaarde niet ervaren en de meerwaarde van Europa
onder de maat blijft, hebben we een probleem. Als de mensen
de meerwaarde niet zien, gaat het mis.
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Aan mij de taak om als CDA-parlementariër mee orde op
zaken te stellen. Europa moet groot zijn op de grote dingen en
klein blijven op de kleine dingen. Een Europa dat blijft
meetellen in de wereld en intern vast houdt aan een basis die
voor alle landen geldt. Europa heeft altijd gewerkt aan
samenhang en gezamenlijke vooruitgang. Dit is met een grote
rol voor de lidstaten gelukt. Maar hierbij zijn burgers te weinig
betrokken. Mijn idee: vergroot de rol van regio’s en steden in
het EU beleid. Deze aanpak is inmiddels overgenomen tijdens
de Europese Top van Regio's en Steden in Bratislava eerder
deze maand. Mij valt tevens op dat 90 procent van de
Europese Horizon 2020 investeringen voor innovatie in de
oude lidstaten terecht komt. Daarentegen gaat 80 procent van
de EU Regiofondsen naar de nieuwe lidstaten. Aparte fondsen,
aparte gebieden, zo lijkt het. Dat moet anders. Europa staat
voor een evenwichtige ontwikkeling, een goede territoriale
cohesie. Ook de Brexit, de voorgenomen uittreding van GrootBrittannië uit de EU, liet zien wat de gevolgen kunnen zijn van
gescheiden werelden: een booming city zoals Londen en het
achterblijvend platteland en haperende mijnbouw- en
industriegebieden. De uitkomst van het referendum is helder:
in de City was er steun voor de EU, in de achterblijvende
regio’s draaide men Europa de rug toe.
Ons beleid moet zich richten op het tegengaan van polarisatie.
Versterk de democratie door de regio’s en steden op de
voorgrond te zetten. De EU laat hier zien, wat Europa brengt in
het leven van alledag. Mijn stelling is: laat de Europese sterren
fonkelen. Hier en elders in de EU. Niet zozeer de gele sterren
op de Europese vlag, maar mensen die met Europa verder
komen. Dan wordt duidelijk hoe het anders en beter kan.

Als rapporteur aan de slag

Op 20 juni heb ik samen
met
belanghebbenden
om
de
tafel
gezeten
tijdens
mijn
“zitdag” in het slimste
huis van Nederland in
Eindhoven. Ook u kunt dit
huis bezoeken. In deze
inspirerende
omgeving
hebben
vertegenwoordigers
van
gemeenten,
management
autoriteiten en het bedrijfsleven nuttige ideeën ingebracht
voor mijn rapport waarin ik de werking van de EU regiofondsen
voor de periode 2014-2020 evalueer. De thematische focus
van de EU Regiofondsen krijgt steun. Er moet meer nadruk
worden gelegd op goede communicatie met de burgers over
wat Europa kan betekenen voor de regio. Daarnaast moet
Europa inzetten op meer grensoverschrijdende samenwerking,
meer simpliﬁcatie en een sterkere focus op slimme
specialisatie. Gesterkt met veel ideeën voor verbeteringen
ben ik aan de slag gegaan met mijn rapport wat ik op 8
september in de Commissie Regionaal Beleid in het Europees
Parlement zal presenteren.

Succesvol Nederlands EU voorzitterschap
Premier Rutte blikte op
dinsdag 5 juli in het
Europees Parlement in
Straatsburg terug op het
Nederlandse
EUvoorzitterschap. In de
afgelopen 6 maanden
hebben we veel bereikt.
Veel
aandacht
is
uitgegaan
naar
de
vluchtelingenproblematiek. Één van de successen is het Pact
van Amsterdam, waardoor steden worden gestimuleerd om in
Europa beter samen te werken. Hierdoor krijgen ze meer
invloed op EU regelgeving en directe toegang tot de Europese
fondsen. Ook hebben we stappen gezet op het gebied van de
Digitale Interne Markt. Europa pakt ‘geoblocking’, namelijk het
weigeren van toegang tot sommige websites op basis van je
fysieke locatie, aan en zorgt ervoor dat je ook op vakantie
toegang hebt tot digitale diensten waarop je thuis een
abonnement hebt, zoals bijvoorbeeld Netﬂix. Het EU
voorzitterschap is op een moeilijk moment doorgegeven aan
Slowakije. Het voorgenomen vertrek van Groot-Brittannië uit
de EU levert onduidelijkheden en onzekerheden op. Ik wens
Slowakije veel succes.

Heel Europa in Eindhoven
In juni heb ik mijn nieuwe
b o e k ’The Road to the
Valley. Start-up en scaleup
in
de
EU’
gepresenteerd tijdens ‘De
Week van Innovatieve
Regio’s
in
Europa’
(WIRE)
in
Eindhoven.
Brainport is de slimste
regio van de wereld, daar
ben ik trots op. Europa en de lidstaten doen grote
investeringen in regionale ontwikkeling en innovatie in Europa.
Maar er kan nog meer bereikt worden door start-ups en het
MKB meer ruimte te geven zodat innovatieve ideeën verder
ontwikkeld kunnen worden. Het loont om van de besten te
leren, naast Brainport bijvoorbeeld ook Silicon Valley. Klik hier
voor een impressie van de week.

Studiereis Silicon Valley
Op 16 juli vertrek ik
samen
met
14
Europarlementariërs naar
Silicon Valley; de meest
succesvolle TechHub in
de wereld. Wat is de
aantrekkingskracht
van
deze
hightech
innovatieregio?
Voor
start-ups
biedt
de

omgeving van Silicon Valley veel; het is een creatieve
omgeving, waar veel faciliteiten door bedrijven gedeeld
worden en waar veel talent op af komt. Daarnaast zijn er
voldoende private investeerders, die het risico willen nemen
om veel geld in start-ups te investeren. Mede daardoor
hebben succesvolle starters betere mogelijkheden om snel op
te schalen (scale-up). Als EVP-woordvoerder op het European
Startup Initiative neem ik de ervaringen mee in Europese
initiatieven om start-ups in Nederland en Europa meer de
ruimte te geven. Tijdens mijn reis houd ik u via Facebook en
Twitter op de hoogte.
.

.

EVP kijkt vooruit: De Toekomst van het
Regionaal Beleid
Op 29 en 30 september
vinden de EVP studiedagen
in Roemenië plaats. Een
paar keer per jaar komt de
EVP (de Europese politieke
familie waartoe ook het CDA
behoort)
bijeen
voor
verdieping en om een
gezamenlijke
positie
te
bepalen. In september is het
Regionaal Beleid aan de beurt. Hoe moet Regionaal Beleid
eruit gaan zien na 2020? Wat mij betreft moeten we meer
inzetten op de sterke punten: meer focus op slimme
specialisatie en territoriale cohesie. Meer van elkaar leren en
beter presteren, daar moeten we de EU fondsen oprichten. In
september dit jaar kunt u het ‘position paper’ lezen op de
website van de EVP fractie.

DOE MEE: Bijeenkomst ‘Towards a UN
Convention on the rights of older persons?’
Op 28 september vindt de
26e VN-dag voor de rechten
van ouderen plaats. Op deze
dag organiseer ik van 15.00
tot 17.00 de bijeenkomst
‘Towards a UN Convention
on the rights of older
persons?’ in het Europees
Parlement in Brussel. De
rechten
van
ouderen
worden door verschillende internationale en Europese
verdragen beschermd. Echter wordt leeftijdsdiscriminatie in
deze verdragen niet expliciet benoemd. Als voorzitter van de
bijeenkomst ga ik in gesprek met diverse belanghebbenden
over hoe deze rechten beter beschermd kunnen worden. In
september kunt u op mijn website het deﬁnitieve programma
vinden.

UITNODIGING: Europese Week van de
Regio’s en Steden
Van 10 tot 14 oktober is
het weer zover, de Week
van de Regio’s en Steden
met dit jaar als thema
"The regions and cities for
sustainable and inclusive
growth". Een week vol
evenementen
waarbij
steden en regio’s centraal
staan. Ik wil uit het
programma alvast noemen:
Op dinsdag 11 oktober overhandig ik als voorzitter van
de jury voor de RegioStars Awards, samen met
Eurocommissaris Cretu, de RegioStars Awards aan
burgers met originele en innovatieve projecten. Dat is
helemaal in mijn lijn, want zo laten we onze Europese
sterren fonkelen!
Op donderdag 13 oktober neem ik plaats in het panel
tijdens een debat over slimme specialisatie strategieën
en simpliﬁcatie, georganiseerd door EARTO. Centraal
staat de vraag hoe de EU Regiofondsen en regionale
innovatie na 2020 er uit moeten gaan zien. We moeten
in ieder geval kijken naar hoe we de toegang tot de

fondsen simpeler kunnen maken.
80% van alle ouderen in Europa woont in stedelijke
gebieden. Doordat Slimme Steden gaan specialiseren,
ontstaan er meer innovatieve oplossingen om het leven
van ouderen in steden aangenamer te maken. We
moeten beter inspelen op wensen en voorkeuren van
actieve ouderen. Hierover zal ik op maandag 10 oktober
spreken tijdens een evenement over slimme steden en
leeftijdsvriendelijke omgevingen, mede georganiseerd
door AGE Platform Europe.
Voor een overzicht van de verschillende sessies en de
mogelijkheid tot aanmelden klik hier.

UITNODIGING: Regioborrel, komt u ook?
In oktober organiseer ik
samen met het Huis van
de
Nederlandse
Provincies en collegaEuroparlementariër
Matthijs van Miltenburg
weer
een
Regio
netwerkborrel.
Tijdens
deze borrel blikken we
terug
op
de
eerste
resultaten van de Regiofondsen in de huidige periode. Ook
bespreken we de toekomst: wat is er nodig om meer te
bereiken met Regionaal Beleid? Waar is winst te behalen?
Marc Lemaître, vanaf 1 september de nieuwe DirecteurGeneraal Regional and Urban Policy bij de Europese
Commissie, behoort tot de sprekers. Binnenkort vindt u op
mijn website meer informatie over de exacte datum, locatie en
tijd.
Wilt u ook deelnemen? Meldt u dan aan door een mail te
sturen naar lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu

UITNODIGING: 8e EU Innovatietop
Van
14
tot
17
November organiseer ik met
Knowledge4Innovation voor
de 8ste keer de jaarlijkse EU
Innovatietop
in
het
Europees
Parlement
in
Brussel.
Belangrijke
thema’s zijn het stimuleren
van start-ups en jonge
ondernemers,
slimme
specialisatie, biotechnologie en de circulaire economie. Tijdens
deze week zal ik diverse deelbijeenkomsten organiseren en
voorzitten. De deﬁnitieve agenda volgt later. Voor informatie
over de relevante thema's, klik hier.

UPDATE: Europese wapenwet aangescherpt
na aanslagen Parijs en Brussel
Op 13 juli heeft de Commissie Interne Markt en
Consumentenbescherming ingestemd met de aanscherping
van de Europese Wapenwet met betrekking tot legale wapens.
Onder andere het toegestane kaliber van legale semiautomische wapens wordt aan een maximum gebonden en het
maximum aantal kogels in een magazijn wordt in principe
beperkt tot 20. Verder worden de eisen voor het veilig
bewaren en ervan aangescherpt, worden zowel kopers als
verkopers vantevoren gescreend en komt er een beter, EU
breed register. Als zaken beter kunnen, moeten we dat doen.
Ik merk wel op dat 98% van alle incidenten met wapens
betrekking heeft op illegale wapens, niet op legale wapens. Ik
ben er daarom een voorstander van om vooral eerst hier
stappen te zetten. Het voltallige parlement behandelt de wet
later dit jaar.

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.

