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A B C
Titel Toelichting Commissie

Europese 

Toegankelijkheidsakte

Het initiatief zal zorgen voor een betere markt voor 

goederen en diensten die toegankelijk zijn voor personen 

met een handicap en ouderen, op basis van een "design 

for all"-benadering. Dit ondernemingsvriendelijke initiatief 

zal bindende maatregelen bevatten ter bevordering van 

het opleggen en harmoniseren van 

toegankelijkheidsnormen. Over het initiatief worden 

momenteel het bedrijfsleven en andere belanghebbende 

partijen geraadpleegd.

BZK

Follow-up voor het 

ontwikkelingskader na 2015

Dit is een onderdeel van het proces waarin de 

millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MDG's), die in 

2015 verstrijken, met de doelstellingen op het gebied van 

duurzame ontwikkeling (SDG's) worden samengevoegd 

tot één enkel kader voor een ambitieuze post-2015 

ontwikkelingsagenda. De timing van de mededeling zal 

afhangen van de lopende internationale voorbereidende 

besprekingen.

BDO

Maritieme veiligheidsstrategie 

van de EU

In een samen met de Hoge Vertegenwoordiger uit te 

brengen mededeling zal een samenhangend strategisch 

kader worden vastgesteld waarin zowel de interne als de 

externe veiligheid wordt behandeld en wordt 

voortgebouwd op civiele en militaire samenwerking, 

complementariteit en gedeelde middelen, teneinde 

belangrijke problemen inzake maritieme veiligheid beter te 

kunnen aanpakken. 

BDO

De herziening van de 

mededingingsregels voor 

overeenkomsten inzake 

technologieoverdracht

Deze herziening heeft als doel de huidige regels, die 

verstrijken in 2014, bij te werken door het in licentie geven 

van intellectuele eigendomsrechten te bevorderen en zo 

innovatie te stimuleren en tegelijk de mededinging te 

vrijwaren.

EZ

De toetreding van de EU tot 

het EVRM — interne regels

Dit initiatief bevat rechtsregels die nodig zijn om de 

komende toetreding tot het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens intern operationeel te maken.

EUZA

De rechtsstaat in de Europese 

Unie 

De mededeling is een voortzetting van het denkproces 

over een kader voor een samenhangende reactie op 

situaties waarin de rechtsstaat wordt aangetast.

EUZA / 

V&J 

Kader voor crisisbeheer en 

sanering van andere financiële 

instellingen dan banken 

Met het oog op de versterking van de financiële stabiliteit 

en parallel met het kader voor het bankwezen, zal dit 

initiatief ervoor zorgen dat niet-bancaire financiële 

instellingen op doeltreffende wijze kunnen worden 

gesaneerd zonder systemische effecten te genereren.

FIN

Naar een definitief btw-stelsel Het initiatief is een vervolg op de mededeling van 

december 2011 over de toekomst van de btw en heeft als 

doel richtsnoeren te geven voor de wijze waarop het 

beginsel van bestemming voor de belasting van 

leveringen van goederen en diensten binnen de EU ten 

uitvoer moet worden gelegd, gegeven het feit dat dit de 

meest haalbare stap voorwaarts is en dat de 

langetermijndoelstelling van belastingheffing in de lidstaat 

van oorsprong wordt losgelaten.

FIN
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A B C
Bestrijding van gewelddadig 

extremisme

Mededeling waarin de lidstaten wordt voorgesteld hoe zij 

nieuwe instrumenten kunnen ontwikkelen om 

gewelddadige vormen van extremisme te bestrijden of te 

voorkomen. Deze mededeling zal gebruikmaken van de 

aanbevelingen van het netwerk tegen radicalisering dat in 

2011 is opgezet en zal elementen bevatten voor de 

herziening van de EU-strategie inzake radicalisering en 

rekrutering.

I&A/JBZ

Toekomstige prioriteiten op het 

gebied van justitie en 

binnenlandse zaken

Aangezien het programma van Stockholm in 2014 ten 

einde loopt en het beleid op het gebied van vrijheid, 

veiligheid en recht volledig is geïntegreerd in het EU-

stelsel, zal de Commissie een mededeling presenteren 

over het toekomstige EU-beleid inzake justitie en een 

nieuwe Europese agenda voor binnenlandse zaken.

I&A/JBZ 

De hervorming van OLAF Na de mededeling over de verbetering van de governance 

van OLAF en de versterking van de procedurele 

waarborgen bij onderzoeken, kunnen nadere 

stelselmatige verbeteringen in de OLAF-verordening 

worden aangebracht, die zijn gebaseerd op de 

procedurele waarborgen uit het voorstel van de 

Commissie tot instelling van het Europees Openbaar 

Ministerie, maar die ook kunnen worden toegepast op de 

administratieve onderzoeken van OLAF en nog vóór de 

oprichting van het EPPO kunnen worden vastgesteld. Het 

kan onder meer gaan om het versterken van de 

wettigheidstoetsing van onderzoeksmaatregelen via het 

nieuwe ambt van onafhankelijke toezichthouder op de 

procedurele waarborgen en het versterken van de 

procedurele waarborgen bij met huiszoekingen en 

inbeslagnemingen verwante handelingen die OLAF in de 

instellingen verricht.

I&A/JBZ 

Een kader voor het klimaat- en 

energiebeleid voor 2030

Het initiatief zal een kader creëren voor het energie- en 

klimaatbeleid na 2020, tot 2030, teneinde een 

langetermijnperspectief te bieden voor investeringen, tot 

een meer duurzamer, veiliger en concurrerender EU-

energiesysteem te komen en ervoor te zorgen dat de EU 

na 2020 op schema blijft om de klimaat- en 

energiedoelstellingen te bereiken. 

IMRO

Pakket arbeidsmobiliteit Dit initiatief zal het vrije verkeer van personen binnen de 

EU vergemakkelijken door middel van een betere 

coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, hetgeen zal 

leiden tot efficiëntere rechten van de burgers en tot meer 

groei en werkgelegenheid. Het pakket zal recente 

verwezenlijkingen bevatten evenals de herziening van 

Verordening nr. 883/2004 en Verordening nr. 987/2009 

betreffende de coördinatie van de sociale zekerheid en het 

initiatief over zeer mobiele werknemers. 

SZW

Mededeling over het scheppen 

van banen in de "groene 

economie"

De mededeling zal zich toespitsen op de belangrijkste 

acties om de werkgelegenheid te bevorderen en tot een 

efficiënter gebruik van hulpbronnen te komen op het werk, 

als een van de belangrijkste uitdagingen voor het 

concurrentievermogen van Europa. Zij zal gericht zijn op 

de voornaamste economische sectoren en op de 

anticipatie op en de ontwikkeling van nieuwe 

vaardigheden voor een economie die zuiniger met 

hulpbronnen omgaat.

SZW
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