LAMBERT VAN NISTELROOIJ, LID EUROPEES PARLEMENT

NIEUWSFLITS NOVEMBER 2010

UITNODIGING:
Nationale conferentie over de toekomst van het regionaal beleid
"Investeren in Europa´s toekomst"
17 december 2010
**Locatie: Provinciehuis Gelderland **Markt 11** 6811 CG Arnhem**
ONTWERP PROGRAMMA:
13:00 u Ontvangst met broodjes en koffie

15:15 u Koffiepauze

13:30 u Welkom Lambert van Nistelrooij, lid van het
Europees Parlement voor de CDA/EVP fractie

15:30 u Inleiding Luc Soete, Professor International
Economic Relations, Universiteit Maastricht
Innovatie in de Europese subsidies zoals de 'Risk
Sharing Finance Facility' (RSFF)

13:40 u Ton van Lierop, woordvoerder Eurocommissaris
Johannes Hahn (Regionaal Beleid)
Investeren in Europa´s toekomst, EU 2020
13:55 u Inleiding Annemarie Jorritsma, voorzitter van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
en burgemeester van Almere
Investeren in regio´s, ook in Nederland
14:15 u Rondetafel gesprek I met gespreksleider Farid
Tabarki
Implicaties voorstellen Regionaal beleid na 2013
• Ton van Lierop, woordvoerder Eurocommissaris
Johannes Hahn (Regionaal Beleid,)
• Hans de Groene, plaatsvervangend directeurgeneraal Ondernemen & Innovatie van het
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw &
Innovatie
• Annemarie Jorritsma, voorzitter van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en
burgemeester van Almere
• Jan Jacob van Dijk, lijsttrekker CDA Gelderland
• Ad Koppejan, lid van de Tweede Kamer voor het
CDA (woordvoerder Economische zaken)
ch voor deze l

15:45 u Rondetafel gesprek II onder leiding van
gespreksleider Farid Tabarki
•
•
•
•
•

Lambert van Nistelrooij, woordvoerder regionaal
beleid en innovatie in het Europees Parlement
Marijke van Haaren, lid van Gedeputeerde Staten
voor de Provincie Gelderland (CDA) Portefeuille:
Mobiliteit en Economie
Pascal Boijmans, plaatsvervangend
afdelingshoofd bij Directoraat Generaal Regionaal
Beleid
Arnoud Rodenburg, burgemeester Midden
Delfland en vice-president Cittaslow International
Andreas Faludi, hoogleraar Ruimtelijke
beleidsstelsels in Europa, TU Delft

16:45 u Opdracht voor de Regio´s en Staten
Marijke van Haaren
Afsluitende borrel
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu

Kantoor EP BRUSSEL ASP 12E142, Wiertzstraat 60, B-1047 Brussel
Tel : +32.(0)2.284.74.34 - Fax : +32.(0)2.284.94.34
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu
www.lambertvannistelrooij.eu
Facebook LinkedIn Hyves

Toelichting "Investeren in Europa´s toekomst"
Op 10 november presenteerde de Europese Commissie het Vijfde Cohesierapport 'Investeren in
Europa´s toekomst'. Duidelijk wordt dat er ook voor de rijke regio’s, waaronder die in Nederland, in de
toekomst fondsen blijven voor concurrentiekracht en werkgelegenheid. Nederland ontvangt nu 1.66
miljard euro in de periode 2007-2013. Het rapport concludeert dat het regionaal beleid van de EU een
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de groei en welvaart in de EU en dat het heeft bijgedragen aan
ca. 1.4 miljoen nieuwe banen. De koppeling wordt uitdrukkelijk gemaakt tussen het cohesiebeleid en de
Europa 2020-strategie. Europa wil slimmer, duurzamer en inclusiever te werk gaan. Tevens pleit de
Commissie voor een gemeenschappelijk strategisch kader (GSK) om de EU 2020-strategie in
investeringsprioriteiten om te zetten. Er wordt voorgesteld om te gaan werken met contracten tussen
de Europese Unie en de lidstaten. De EVP- fractie heeft zich ingezet voor een voorstel voor een
territoriaal pact voor lokale en regionale overheden in deze EU 2020-strategie. We missen nu een
garantie dat lokale en regionale overheden worden betrokken bij de voorbereiding en uitvoering. Ik ben
van mening dat de 'partnerschap- en investeringscontracten' alleen tussen lidstaten en Europese
Commissie niet voldoende zijn voor een succesvol beleid.
Eerder dit jaar stelden de Nederlandse Rijksoverheid, provincies en gemeenten een gezamenlijk
'position paper' op. Om ook met andere stakeholders van gedachten te wisselen organiseer ik zelf op
vrijdag 17 december a.s., van 13:00-17:00 uur, de conferentie over het cohesiebeleid na 2013 in het
Provinciehuis van Gelderland in Arnhem.

UITNODIGING:
Hoe verder met de grensoverschrijdende, transnationale
en interregionale samenwerking?
Hoorzitting in Brussel
Op 30 november vindt in de Commissie Regionale
Ontwikkeling in Brussel een expertbijeenkomst
plaats over grensoverschrijdende samenwerking.
Marie-Therese Sanchez-Schmid (Frankrijk) gaat
een initiatiefrapport voor het Parlement
opstellen en wil op deze dag de mening van
experts horen over de toekomst van
grensoverschrijdende
samenwerking.
Hoe
kunnen we grensoverschrijdende samenwerking
minder bureaucratisch maken en meer
betrokkenheid van burgers genereren?

Grensoverschrijdende samenwerking in Europa
Wilt u te gast zijn in deze expertmeeting?
Laat het ons dan weten via lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu
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