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Bijlage I: Nieuwe initiatieven 

Nr. Titel Soort initiatief1 Beschrijving van werkingssfeer en doelstellingen 

Een nieuwe stimulans voor banen, groei en investeringen 

1. Het investeringsplan voor Europa: 
wetgevende follow-up  

Wetgevend  De follow-upmaatregelen omvatten de oprichting van het Europees Fonds voor strategische investeringen 
(ESIF), het versterken van de samenwerking met de nationale stimuleringsbanken en het toegankelijker 
maken van financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen. 

2. Deelname aan en inzetbaarheid op 
de arbeidsmarkt vergroten 

Wetgevend/niet-
wetgevend 

Een pakket maatregelen ter ondersteuning van de lidstaten om burgers, met name langdurig werklozen en 
jongeren, aan het werk te krijgen en een gekwalificeerde beroepsbevolking te ontwikkelen. Dit omvat 
follow-upmaatregelen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, een voorstel voor een aanbeveling van 
de Raad over de integratie van langdurig werklozen, alsook maatregelen ter bevordering van de 
ontwikkeling van vaardigheden. 

3. Tussentijdse evaluatie van de 
Europa 2020-strategie 

Niet-wetgevend Verbeterde en geactualiseerde Europa 2020-strategie op grond van de in de eerste vier jaar van de strategie 
opgedane ervaring, om er een doeltreffende strategie voor groei en werkgelegenheid in Europa na de crisis 
van te maken. Sluit aan op de recente openbare raadpleging. 

Een connectieve digitale interne markt 

4. Pakket voor de digitale interne 
markt (DIM) 

Wetgevend/niet-
wetgevend  

Maken dat consumenten grensoverschrijdende toegang tot digitale diensten krijgen, gelijke 
concurrentievoorwaarden voor ondernemingen en een goede omgeving voor een bloeiende digitale 
economie en samenleving creëren.  
Het pakket omvat, naast andere wetgevingsvoorstellen, de modernisering van het auteursrecht. 

Een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering 

5. Strategisch kader voor de energie-
unie 

 Niet-
wetgevend/wetgevend

Het strategisch kader zal focussen op: zekerheid van de energievoorziening; integratie van de nationale 
energiemarkten; vermindering van de Europese vraag naar energie; het koolstofarmer maken van de 
energiemix en bevordering van onderzoek en innovatie op energiegebied. De herziening van de EU-
regeling voor de handel in emissierechten in het kader van het wetgevend kader voor de periode na 2020 
zal er deel van uitmaken. 

                                                            
1 Het soort initiatief kan veranderen, afhankelijk van de uitkomst van het effectbeoordelingsproces. 
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Nr. Titel Soort initiatief1 Beschrijving van werkingssfeer en doelstellingen 

6. Mededeling over de weg naar Parijs 
— multilaterale respons op de 
klimaatverandering 

Niet-wetgevend Het doel is de Europese visie en aspiraties en de ambities van de partners uiteen te zetten in de aanloop naar 
de overeenkomst van 2015 en de bijdrage van de EU toe te lichten aansluitend op de conclusies van de 
Europese Raad van 24 oktober 2014. 

Een diepere en eerlijkere interne markt met een sterkere industriële basis 

7. Strategie voor de interne markt voor 
goederen en diensten 

Wetgevend/niet-
wetgevend 

Een strategie voor een nieuw en geïntegreerd beleid voor de interne markt, gericht op verdere integratie en 
meer wederzijdse erkenning en standaardisatie in industriële en dienstverlenende sleutelsectoren met het 
grootste economische potentieel, bijvoorbeeld zakelijke diensten, bouw, detailhandel, gereglementeerde 
beroepen, geavanceerde fabricage en gecombineerde verstrekking van diensten en goederen. Bijzondere 
aandacht zal uitgaan naar kleine en middelgrote ondernemingen. 

8. Pakket arbeidsmobiliteit Wetgevend/niet-
wetgevend 

Het pakket is gericht op ondersteuning van arbeidsmobiliteit en het aanpakken van misbruik door middel 
van een betere coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, de gerichte herziening van de richtlijn 
betreffende de detachering van werknemers en een verbeterd EURES. 

9. Kapitaalmarktenunie Wetgevend/niet-
wetgevend 

Een actieplan ter verbetering van de financiering van de economie door efficiëntere, marktgebaseerde 
instrumenten, waarvan werkzaamheden voor de totstandbrenging van een kader voor hoogwaardige 
securitisatie deel uitmaken. 

10. Kader voor de afwikkeling van 
andere financiële instellingen dan 
banken 

Wetgevend Voorstel voor het instellen van een Europees kader voor het herstel en de afwikkeling van systeemrelevante 
financiële instellingen zoals centrale tegenpartijen. 

11. Luchtvaartpakket Wetgevend/niet-
wetgevend 

Het pakket omvat een mededeling betreffende de uitdagingen en de maatregelen ter versterking van de 
concurrentiepositie van de Europese luchtvaartsector en de herziening van de EASA-Verordening 
216/2008. 

Een diepere en eerlijkere economische en monetaire unie  

12. Pakket verdieping van de 
economische en monetaire unie 

Wetgevend/niet-
wetgevend 

Het pakket omvat de follow-up van de evaluatie van de meest recente maatregelen inzake economische 
governance („het sixpack” en „het twopack”), stimuleringsmaatregelen voor structurele hervormingen en 
de externe vertegenwoordiging van de economische en monetaire unie. 
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Nr. Titel Soort initiatief1 Beschrijving van werkingssfeer en doelstellingen 

13. Voorstel voor een richtlijn met het 
oog op de verplichte uitwisseling 
van informatie over 
grensoverschrijdende "rulings"  

Wetgevend Het voorstel moet de uitwisseling regelen van relevante informatie tussen de belastingdiensten van 
verschillende lidstaten over van tevoren afgesproken interpretaties of toepassingen van de wettelijke 
bepalingen voor grensoverschrijdende situaties van individuele belastingplichtigen. 

14. Actieplan voor de inspanningen ter 
bestrijding van belastingontwijking 
en belastingfraude, onder meer een 
mededeling over een nieuwe 
benadering van de 
vennootschapsbelasting in de 
interne markt, in het licht van de 
wereldwijde ontwikkelingen 

Niet-wetgevend Met de op het niveau van de OESO en de G20 betreffende grondslaguitholling en winstverschuiving 
verrichte werkzaamheden als uitgangspunt, zal het actieplan maatregelen omvatten op EU-niveau om te 
evolueren naar een systeem waarbij over winsten belasting wordt geheven in het land waar zij worden 
gemaakt, ook in de digitale economie. Een mededeling met het oog op het stabiliseren van de grondslagen 
voor de vennootschapsbelasting in de EU voor een rechtvaardig belastingklimaat, en betreffende ook de 
hervatting van de werkzaamheden voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor 
de vennootschapsbelasting. 

Handel: een redelijke en evenwichtige vrijhandelsovereenkomst met de VS 

15. Een handels- en 
investeringsstrategie voor banen en 
groei 

Niet-wetgevend Een algehele evaluatie van de strategie voor het EU-handelsbeleid, en met name de bijdrage ervan aan de 
werkgelegenheid, groei en investeringen. De evaluatie zal betrekking hebben op alle aspecten van het 
handelsbeleid, met inbegrip van bilaterale, plurilaterale en multilaterale onderhandelingen en autonome 
maatregelen. Zij zal gepaard gaan met strategische beleidsoriëntaties op al deze gebieden voor de komende 
vijf jaar. 

Een ruimte van justitie en fundamentele rechten op basis van wederzijds vertrouwen 

16. Voorstellen ter voltooiing van de 
toetreding van de EU tot het EVRM 

Wetgevend Voorstellen met het oog op de ondertekening, de sluiting en de uitvoering van de toetredingsovereenkomst, 
in het licht van de hangende uitspraak van het Hof. 

17. Een Europese veiligheidsagenda Niet-wetgevend Een mededeling waarin een Europese veiligheidsagenda voor de periode 2015-2020 zal worden 
voorgesteld, op grond van een evaluatie van de lopende acties, en nieuwe acties zullen worden aangewezen 
in het licht van de nieuwe dreigingen. 
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Nr. Titel Soort initiatief1 Beschrijving van werkingssfeer en doelstellingen 

Naar een nieuw beleid op het gebied van migratie 

18. Een Europese migratieagenda Wetgevend/niet-
wetgevend 

Het doel is een nieuwe benadering uit te werken inzake legale migratie om van de EU een aantrekkelijke 
bestemming te maken voor talent en vaardigheden, alsook het beheer van migratie te verbeteren door 
intensiever samen te werken met derde landen, de lasten beter te spreiden en illegale migratie en 
mensensmokkel te bestrijden. De agenda omvat ook de herziening van de richtlijn inzake de blauwe kaart, 
de Europese arbeidsvergunning voor hooggekwalificeerde werknemers. 

Een sterkere speler op wereldvlak 

19. Mededeling over het Europees 
nabuurschapsbeleid 

Niet-wetgevend Een gezamenlijke mededeling van de Hoge Vertegenwoordiger en de Commissie over de uitkomst van de 
evaluatie van het Europese nabuurschapsbeleid (ENB) met het oog op het formuleren van nieuwe 
beleidsooriëntaties na een raadpleging die tezamen met het jaarlijkse ENB-pakket zal plaatsvinden. 

20. Mededeling over de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling na 
2015 

Niet-wetgevend Een mededeling waarin een gemeenschappelijk standpunt van de EU zal worden bepaald over het 
wereldwijde partnerschap voor de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. 
Deze zal betrekking hebben op zowel de financiële als de niet-financiële uitvoering, 
nationale/internationale en publieke/private financiering, verschillende typen partnerschappen alsook op 
monitoring, rekenschap en verantwoording en toezicht. 

Een Unie van democratische verandering 

21. Voorstel voor een interinstitutioneel 
akkoord „Beter wetgeven” 

Niet-wetgevend Een voorstel tot aanpassing en versterking van het gemeenschappelijk akkoord met het Europees Parlement 
en de Raad in verband met betere regelgeving. 

22. Voorstel voor een interinstitutioneel 
akkoord over een verplicht 
transparantieregister 

Niet-wetgevend Het voorstel voor een interinstitutioneel akkoord met het Europees Parlement en de Raad moet zorgen voor 
een grotere openheid en verantwoording door het transparantieregister verplicht te maken voor alle 
belangenvertegenwoordigers die invloed uitoefenen op de beleidsvorming in elk van de drie instellingen. 

23. Herziening van het GGO-
besluitvormingsproces 

Wetgevend Bij de herziening zal worden nagegaan hoe de regels kunnen worden aangepast om het 
meerderheidsstandpunt van de lidstaten beter te weerspiegelen. 
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