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Europa resetten - geen toekomst beletten
Dit is mijn derde nieuwsbrief in
2016. Een terugblik, maar ik
kijk vooral naar wat voor ons
ligt. Europa is dit jaar op de
proef
gesteld
door
de
vluchtelingenopvang
en
de
Brexit.
Maar
een
andere
uitdaging
wordt
vaak
onderbelicht: de strijd om
technologische
vernieuwing,
basis voor groei en banen van straks. Daarom wijd ik deze
nieuwsbrief aan mijn op til zijnde innovatieprojecten en de rol die
het CDA hierbij kiest. Ook u kan hieraan meedoen. Europa bezit
veel creatief talent om het voortouw te nemen in vernieuwing.
Een belangrijke stimulans daarbij vormt internationale
samenwerking en handel. Goede onderlinge contacten zijn
cruciaal bij de bevordering van kennisoverdracht. Daarom is het
een goede zaak dat ook België het CETA-handelsakkoord Canada
alsnog heeft goedgekeurd. Zoals ik in mijn jongste radiocolumn
‘EU resetten, geen toekomst beletten’ beschrijf, zal CETA de
Canadees-Europese samenwerking versterken. Zowel Canada als
de EU hebben hier baat bij, omdat wij in de wereldwijde
concurrentie veel van elkaar kunnen leren.

Hervorming Europese telecomregels
Ik ben benoemd tot EVPwoordvoerder in de Commissie
Interne
Markt
en
Consumentenbescherming
(IMCO)
voor
het
rapport
‘Establishing
the
European
Electronic
Communications
Code’. De Europese Unie heeft
zich ten doel gesteld om gratis
Wi-Fi in alle grote Europese
stadscentra publiek toegankelijk te maken. Dit is een goede
zaak, want onze economie moet overal met iedereen in
verbinding staan. Maar dit kan alleen bereikt worden door forse
investeringen. Het daarvoor opgerichte 5G Actieplan, genoemd
naar de 5de generatie van draadloze internetverbinding, zal op
termijn maar liefst 2 miljoen banen opleveren. Vanuit IMCO zal ik
erop toezien dat uw rechten als consument niet in het gedrang
komen. We hebben recht op betaalbare internettoegang.
Wilt u meepraten over deze voorstellen, ook wel het
Telecompakket genoemd, neem dan contact met mij op via:
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu.

Mercosur-delegatiebezoek aan Argentinië

de maak
Ook met Lambert op
de koffie?

Van 31 oktober tot 3 november
neem ik deel aan het Mercosurdelegatiebezoek in Argentinië.
Mercosur, van het Spaanse
Mercado Común del Sur, is een
douane-unie tussen Argentinië,
Brazilië, Paraguay, Uruguay en
Venezuela. De EU is de
grootste
buitenlandse
investeerder
in
Mercosur.
Daarom is het belangrijk om goede (handels)relaties te
onderhouden. Op het programma staan onder meer bezoeken
aan veeteeltbedrijven alsook aan vooraanstaande Argentijnse
politici en middenveldorganisaties. Als u meer wil weten, kan u
het volledige programma raadplegen.

Vanguard Initiative: regionale samenwerking
goed recept voor innovatie
Op
dinsdag
8
november
ontvang
ik
het
Vanguard
Initiative in het Europees
Parlement. Vanguard Initiative
is een nieuw initiatief waaraan
ook de provincies NoordBrabant
en
Limburg
deelnemen. Inmiddels werken
30 Europese regio’s mee aan
‘smart specialisation’ in nieuwe
technologieën
en
productiemethodes.
Door
onderlinge
samenwerking en een ‘bottom-up approach’ bevorderen zij
industriële innovatie. Op 8 november zullen zij parlementsleden
informeren over de geboekte vooruitgang in hun pilootprojecten.
Vanguard Regio’s willen uitgroeien tot centra van kennis en
productie. Ik beschrijf in mijn radiocolumn ‘Kanker verslaan’
mooie - Nederlandse - voorbeelden van zo’n slimme specialisatie.
Is uw nieuwsgierigheid gewekt of wilt u deelnemen? U kan bij
Vanguard Initiative terecht voor meer informatie.
Wilt
u
deelnemen?
Stuur
dan
een
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu.

mailtje

naar:

Wat te leren van Silicon Valley?
Op woensdag 9 november host
ik een debat in het Europees
Parlement
getiteld: ‘What
Europe can learn from Sillicon
Valley’. Afgelopen zomer heb ik
een bezoek aan Silicon Valley
geleid met 15 collega’s. Europa
kan leren van de VS hoe
innovatie te stimuleren. Dit
betekent niet dat we de
Amerikanen moeten kopiëren. We moeten juist investeren in
Europese kenniscentra die met elkaar samenwerken. Talent trekt
talent aan. Creativiteit dwing je niet af, creativiteit ontstaat. Op 9
november maken we de balans op. Als u meer wilt weten over
mijn benadering, kan u mijn boek ‘The Road to the Valley’
downloaden.

Verkiezingskoorts in Nederland: CDA houdt het
hoofd koel
Op
woensdagavond
9
november spreek ik op de
Algemene Bestuursvergadering
(AB) van CDA Zeeland over
actuele Europese onderwerpen.
In de aanloop naar de Tweede
Kamerverkiezingen
van
15
maart 2017 is het belangrijk
met CDA-leden in gesprek te
gaan over het werk dat de
Europese delegatie van het CDA verricht in de EU.
Daarom ga ik tevens naar het CDA najaarscongres op 12
november te Veghel in CHV De Noordkade. De voormalige CHV
mengvoerfabriek is met het Regiofonds van de EU omgevormd
tot een multifunctioneel park. Wilt u dat ik ook bij u de campagne
ondersteun? Trek gerust aan de bel! U kan hier het CDAverkiezingsprogramma downloaden.

Voortgang doorlichting Europese fondsen

.

Op donderdag 9 november
wordt mijn rapport waarin ik
voor de periode 2014-2020 de
werking
van
de
EU
regiofondsen doorlicht gestemd
in de Commissie Regionaal
Beleid.
Elke
euro
in
Regiofondsen genereert 3 euro
in de reële economie. Maar nu
de populistische stem alsmaar
luider klinkt, moet Europa haar resultaten beter aan de man
brengen. Daarom pleit ik dat een deel van de regiofondsen naar
communicatie gaat. Opdat de burger weet dat Europa werkt. “Be
good and tell it” geldt ook hier. Voor meer info over mijn rapport,
klik hier.

Niet vergeten:
Innovatietop!

doe

mee

aan

de

8ste

EU

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 volledige
agenda is voor u beschikbaar.
Wilt u deelnemen aan de 8ste Innovatietop? Stuur dan een
mailtje naar: lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu.

Uitreiking Sustainable Entrepreneurship Award
Op
donderdag
17
November neem ik als jurylid
deel aan de uitreiking van de
Sustainable Entrepreneurship
Award (SEA) in Wenen. In
duurzaam ondernemen staat
het evenwicht centraal tussen
de
sociale,
ﬁnanciële
en
ecologische dimensies. Als de
industrie en de maatschappij
de handen in elkaar slaan, maken we wezenlijke vooruitgang.

Hoe communicatie en Cohesiebeleid samen
gaan
Op donderdag 1 december
neem ik deel aan het EUpaneldebat
‘How
communication
can
help
shaping the future of cohesion
policy’.
Dit
congres
trekt
communicatiespecialisten
uit
geheel Europa naar Brussel om
te discussiëren over hoe de EU
haar
communicatiestrategie
kan verbeteren. Als rapporteur voor de doorlichting van de
regiofondsen zeg ik al sinds lange tijd dat Europa haar
succesverhalen beter moet overbrengen naar de burgers.
Immers, uit het oog, uit het hart. Zie tevens mijn artikel in
Parliament Magazine waar ik dit verder bespreek. Als
juryvoorzitter van de RegioStars Awards heb ik zelf de daad bij
het woord gevoegd. De RegioStars Awards zetten creatieve
projecten in de kijker als inspiratie voor andere regio’s en steden.
Ik zal dan ook met plezier het gesprek aangaan met Marc
Lemaitre, de nieuwe Directeur-Generaal voor Regionaal Beleid
van de Europese Commissie.

VN-forum in Mexico: toekomst en uitdagingen
digitale samenleving
Van dinsdag 6 tot vrijdag 9
december neem ik deel aan de
EU-delegatie aan het Internet
Governance Forum (IGF) van
de Verenigde Naties (VN) in
Mexico.
Het
IGF
is
een
wereldwijd
VN-initatief
waar ook de Nederlandse
regering aan bijdraagt. Het is
essentieel het internet open en
veilig te houden. Interventies van overheden zijn niet gewenst.
Anderzijds staan privacy en veiligheid centraal. Ik heb eerder in
mijn
radiocolumn ‘Vogelvrij
op
het
internet?’
enkele
kanttekeningen gemaakt over de (vermeende?) veiligheid van en

.

op het internet. Dit congres staat bij het IGF in het teken van
‘Enabling Inclusive and Sustainable Growth’. Als woordvoerder
Interne Markt en Consumentenbescherming let ik vooral op de
uitdagingen in de EU. Hierbij deel ik alvast meer informatie over
het IGF en het programma.

Werkbezoek Goeree-Overﬂakkee:
groene energie in de maak

oase

van

Op
maandag
19
december
breng
ik
een
werkbezoek aan de gemeente
Goeree-Overﬂakkee, op het
gelijknamige
Zuid-Hollandse
eiland. Op de agenda staan
onder meer duurzaamheid en
innovatie.
Zo
zal
ik
er
bespreken wat het eiland
onderneemt om zijn ambitie
waar te maken om tegen 2020 energieneutraal te zijn. Een
belangrijke schakel in dit verhaal is uiteraard de aanleg van de
getijdencentrale Brouwersdam. Verwacht wordt dat de
werkzaamheden beginnen in 2018. De Brouwersdamcentrale zal
alle 50,000 woningen op Goeree-Overﬂakkee en SchouwenDuiveland van groene stroom kunnen voorzien. Een mooi
voorbeeld van de kracht van ondernemingszin en een baken voor
waterbouwend Nederland. Daar draagt de EU graag aan bij.
Wilt u meer info over dit project of u aanmelden? Neem dan
contact op met de gemeente Goeree-Overﬂakkee via:
info@goeree-overflakkee.nl.

Ook met Lambert op de koffie?
Als
volksvertegenwoordiger
spreek ik graag met burgers en
bedrijven. Het is voor mij
essentieel te weten wat u
beweegt. Drempels binnen de
Europese interne markt en
grensoverschrijdende
samenwerking komen geregeld
aan bod. Sommige mensen
komen
met
ideeën
voor
projecten of geven aan hoe het in de EU anders moet of beter
kan. Allerlei praktijkervaringen die ik weer mee kan nemen naar
Brussel. Zo spreek ik met veel mensen. Drie maal per maand
ontvang ik mensen ‘op de koﬃe’ in Brabant. Deze
koﬃegesprekken duren doorgaans 45 minuten en vinden plaats
op een maandagochtend. Inmiddels heb ik al meer dan 700
koffiegesprekken gevoerd!
Wenst u ook een koﬃegesprek? Stuur dan een e-mail met het
onderwerp
waarover
u
wilt
spreken
naar
lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu en ik neem contact met u
op.

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.

