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De maand november begon voor mij met een bezoek aan Turkije, als
voorbereiding op het schrijven van de resolutie die ik namens het
Europees Parlement binnenkort zal presenteren. Het zal mijn laatste
rapport zijn als Turkije-rapporteur van het Europees Parlement,
aangezien ik mij niet meer verkiesbaar heb gesteld voor de Europese
Verkiezingen van 2014. Na 33 jaar in de politiek is het nu tijd om,
vooral in de weekends, ook van wat meer vrije tijd te genieten.
De voorbereidingen binnen het CDA voor de Europese Verkiezingen
zijn in elk geval in volle gang. Het concept-verkiezingsprogramma is
gepresenteerd en op 2 november werd collega Esther de Lange door
de CDA-Leden als lijsttrekker gekozen. Ook vanaf deze plek wil ik haar
nogmaals hartelijk feliciteren en alle succes toewensen om met 'nieuw
elan' een geweldige campagne te voeren.
Nieuw elan is er ook voor Limburg in de aanloop naar de Europese
Verkiezingen. Jeroen Lenaers uit Stramproy, al 5 jaar mijn rechterhand
in het EP, is door het CDA op plek nummer 2 van de advieslijst
geplaatst. Een geweldige prestatie! Het is ontzettend belangrijk dat
Limburg in Europa vertegenwoordigd blijft, en ik zal mij met alle
plezier in de campagne storten, ook al is het dit keer niet voor mezelf!
Laten we de goede lijn van de herindelingsverkiezingen vorige week
doorzetten naar de gemeenteraadsverkiezingen en uiteindelijk naar
de Europese verkiezingen! Wij gaan ervoor!
NB wilt u meer weten over de onderwerpen van deze brief, contacteer ons
en wij linken u door!

Meerjarig financieel kader 20142020

Het Meerjarig Financieel
Kader (MFK), 960 miljard euro
voor de periode 2014-2020, is
aangenomen. Dat is de
begroting van de komende 7
jaar. Ondanks de budgetkorting
van 35 miljard is het gelukt om
een "investeringsbudget" voor
groei en banen te maken dat
daar ingezet zal worden waar
het geld het hardst nodig is. De
Raad zal 2 december over het
MFK oordelen, en naar
verwachting ook haar
goedkeuring geven. Hieronder
vindt u de toelichting op de
verschillende onderdelen van
het MFK.
Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling

Collega Europarlementariër
Lambert van Nistelrooij heeft
de onderhandelingen gevoerd
met de Europese Raad. Een
ongelooflijk intensieve job
waarin hij een uitstekend
resultaat heeft bereikt. Met de
gelden uit de Structuur- en
Investeringsfondsen zullen de
Europese regio's een impuls
krijgen van 325 miljard euro in
de periode 2014-2020. Er lag
altijd de nadruk op grote
investeringen in infrastructuur.
Dit programma gaat uit van
'Slimme Specialisatie'. Dit
betekent dat regio's gesterkt
worden in datgene waar men
sterk of slim in is. De
concurrentiepositie van de
regio's en de Europese Unie in
zijn geheel zal zo worden
versterkt en de verdere
verankering van bedrijfstakken
in regio's is goed voor de
lokale werkgelegenheid. Ook
de regelgeving rondom de

uitbetalingen is op de schop
gegaan. Er gaat meer gebruik
gemaakt worden van leningen
en garantstellingen. Er is ook
een stok achter de deur,
wanneer lidstaten zich niet
houden aan
begrotingsafspraken kunnen de
structuurgelden gestopt
worden.
Horizon 2020

Horizon 2020 - het nieuwe EUprogramma voor onderzoek en
innovatie - zal het zevende
kaderprogramma (KP7) gaan
vervangen. Hoewel de
Europese Raad een bedrag van
50 miljard voorstelde heeft het
Europees Parlement het budget
weten te verhogen naar 70
miljard en dat maakt Horizon
2020 tot het grootste
programma voor onderzoek,
ontwikkeling en innovatie ter
wereld. Er zijn veel
verbeteringen doorgevoerd
maar een aantal springen er uit:
Zo komt er een sterkere nadruk
te liggen op ondersteuning van
het midden- en kleinbedrijf
waarvoor een deel van het
fonds speciaal is gereserveerd.
Onderzoek heeft uitgewezen
dat er in de Europese Unie een
relatief zwakke samenhang
bestaat tussen onderzoek,
innovatie en economische
ontwikkeling en daarom richt
Horizon 2020 zich op het
versterken daarvan. Een sterke
keten zorgt er namelijk voor
dat nieuwe kennis en
technologieën hun
vertalingsslag vinden in nieuwe
producten, diensten en dus ook
banen. Niet onbelangrijk om te
vermelden is dat ook de
administratieve procedure
versimpeld is waardoor het
proces sneller kan verlopen.

Hervorming gemeenschappelijk
Landbouwbeleid

Woensdag is er gestemd over
de grote herziening van het
gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB). De
herziening is met ruime
meerderheid goedgekeurd. Er
is een budget is voor de
periode 2014-2020 van 373,2
miljard euro. Het budget voor
het GLB is over de jaren sterk
gereduceerd, maar blijft
vooralsnog toch de grootste
uitgavenpost op de begroting
(39% van de totale EU
uitgaven). Belangrijk onderdeel
van de hervorming is dat alleen
actief gebruik van
landbouwgrond bekroond
wordt met middelen uit het
landbouwfonds en dat
modernisering en vergroening
een belangrijke eis wordt om
voor de fondsen in aanmerking
te komen.
Europees Sociaal Fonds

Ook over het Europees Sociaal
Fonds (ESF) is deze week
gestemd. Een bedrag van 81
miljard euro uit het
Cohesiefonds wordt toegekend
aan het ESF voor de komende
periode (2014-2020) en zal
vooral gebruikt worden om de
gevolgen van de crisis te
verzachten.
Armoedebestrijding en
werkgelegenheid staan daarom
hoog op de agenda en er wordt
speciaal voor het bestrijden van
jeugdwerkeloosheid een bedrag
van 3 miljard euro
gereserveerd. Ook het
programma "aid for deprived"
wordt uit de enveloppe
gefinancierd. Heel goed is dat
het ESF ook in samenhang met
andere programma’s gebruikt

kan worden. Dus meer
mogelijkheden voor maatwerk
op een regionale arbeidsmarkt.
Erasmus voor iedereen

Het Erasmusprogramma geeft
jonge Europeanen de kans om
ervaring op te doen via studie,
sport of vrijwilligerswerk in
het buitenland. Door jongeren
deze extra internationale
bagage mee te geven, met
bijbehorende vaardigheden en
persoonlijke ontwikkeling,
verbeteren we hun kansen op
de arbeidsmarkt. Voor de
komende 7 jaar is er een
budget van 14,7 miljard euro
vastgelegd, en het is de
bedoeling om in totaal 4
miljoen mensen op deze
manier op weg te helpen, met
onder andere 2 miljoen
studenten uit het hoger
onderwijs, 800.000
schoolleraren, en 600.000
studenten uit het
beroepsonderwijs.
Creatief Europa

In deze tijd van hoge (jeugd)werkeloosheid moeten we ons
best doen om kansen en hulp te
bieden aan sectoren die blijk
geven van groeipotentieel. De
culturele en creatieve sectoren
zijn sectoren met een
uitgesproken groei- en
ontwikkelingscapaciteit, en de
Europese programma's op dit
gebied zijn dan ook een
essentieel onderdeel van het
financiële kader 2014-2020.
Daarom hebben we ingestemd
met een overkoepelend
kaderprogramma "Creatief
Europa". Tot de culturele en
creatieve sectoren behoren
onder andere architectuur en
design, kunsten en ambachten,

audiovisuele en multimedia,
boeken en pers, cultureel
erfgoed en culturele archieven,
bibliotheken etc. Deze sectoren
leveren een belangrijke
bijdrage aan de
werkgelegenheid en de
economische groei in Europa
met hun aandeel van 4,5% in
het Europees bbp van 2008 en
van 3,8% in de
beroepsbevolking (8,5 miljoen
banen). Naast die directe
bijdrage aan het bbp, zorgen
deze sectoren ook voor
overloopeffecten naar andere
sectoren van de economie,
zoals het toerisme, ICT en
onderwijs. In bredere zin zal
creativiteit een heel grote rol
spelen in het moderne
onderwijs en een drijvende
kracht zijn achter innovatie,
ondernemerschap en een
slimme en duurzame groei. Het
is nieuw dat afgesproken is om
dit programma eenvoudig
toegankelijk te maken voor
MKB'ers. Het budget voor dit
programma is 1,4 miljard voor
de komende 7 jaar.

Vergaderplaats Europees
Parlement

Het Europees Parlement zou
zelf moeten bepalen waar het
vergadert. Het EU verdrag legt
vast dat onze vergaderplaats
Straatsburg is. Afgelopen jaar
in een uitspraak van het
Europese Hof van Justitie is dit
opnieuw bevestigd. Voor
verdragswijziging is de
instemming van alle lidstaten
nodig. Het EP stelt nu voor om
een
verdragsherzieningsprocedure
te starten met als doel het
Parlement het recht te geven
om zelf te beslissen over zijn

interne organisatie, dus niet
alleen de kalender, maar ook
over de zetelkwestie. Saillant
was dat bij de stemming bleek
dat mijn PVV collega’s tegen
gestemd hebben. Of dat iets
van doen had met het niet
willen bruskeren van hun
nieuwe partner mevrouw Le
Pen?
Genderbalans in Raad van
Bestuur

Slechts 17,6% van de
bestuursfuncties bij
beursgenoteerde bedrijven
wordt momenteel bekleed door
vrouwen. Na eerder in 2011
een oproep te hebben gedaan
tot vrijwillige regeling is er nu
een richtlijn om de
hardnekkige ongelijkheid
tussen mannen en vrouwen aan
te pakken. In 2020 moet het
percentage vrouwen in
bestuursfuncties in 40% zijn. .
De bedrijven die zich hieraan
niet houden worden sancties
opgelegd. Een betere
genderbalans is niet alleen
goed voor de promotie van
vrouwen. Een samenleving die
de kwaliteit van vrouwen in
alle lagen van het bestuur
ontkent, doet zichzelf echt
tekort.
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