
 
 

 
Prioritaire selectie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal uit 
het Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie  
 

Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamen-

werking 

 

1. Europees defensieactieplan 

Het actieplan is erop gericht een juridisch en beleidskader te creëren dat ervoor 

zorgt dat de Europese markt, de industriële basis en het vaardighedenbestand in 

staat zijn om de belangrijke militaire capaciteit te leveren die de lidstaten nodig 

kunnen hebben om te voldoen aan toekomstige veiligheidsbehoeften. 

 

2. Capaciteitsopbouw in de veiligheidssector 

Het pakket behelst een hervorming van de veiligheidssector en mogelijk ook een 

nieuw instrument voor capaciteitsopbouw voor veiligheid en ontwikkeling in derde 

landen. 

 

3. Bijdrage van de Commissie aan de algehele strategie 

De Commissie zal actief bijdragen aan de algehele strategie voor het buitenlands 

en veiligheidsbeleid, onder de verantwoordelijkheid van de hoge vertegenwoordi-

ger/ vicevoorzitter, om tot een gerichter extern optreden van de EU te komen. 

 

Commissie voor Economische Zaken 

 

4. Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst 

Dit initiatief zal een nieuwe aanpak uiteenzetten om de economische groei en de 

sociale en ecologische duurzaamheid in Europa na 2020 te garanderen, rekening 

houdend met de herziening van Europa 2020 en de interne en externe uitvoering 

van de doelstelling inzake duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. 

 

Commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening en Eco-

nomische Zaken  

 

5. Pakket kringloopeconomie 

Het pakket is erop gericht economische en milieukwesties aan te pakken door het 

doeltreffende gebruik van hulpbronnen te optimaliseren, in de gehele waardeke-

ten (duurzame consumptie en productie en duurzaam afvalbeheer inbegrepen), 

en door innovatie, om de ontwikkeling van nieuwe markten en ondernemingsmo-

dellen mogelijk te maken. Het pakket zal een breed actieplan omvatten, met 

maatregelen voor het toezicht op de effectieve vooruitgang, en een voorstel inza-

ke afval met doelstellingen voor de lange termijn. 

 

Commissie voor Financiën 

 

6. Herziening van het meerjarig financieel kader 2014-2020 

Bij de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader zal worden on-

derzocht hoe de financiële middelen gerichter kunnen worden ingezet voor de 

prioriteiten van de EU. Er zal worden nagegaan hoe de EU-begroting verder op 

resultaten kan worden toegespitst en hoe de geldende regels, bijvoorbeeld voor 

de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) en het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid (GLB), kunnen worden vereenvoudigd (REFIT). Daarnaast zal 



 

 

 

 

 

 

worden onderzocht in hoeverre de Horizon 2020-financiering verder kan worden 

vereenvoudigd. 

 

7. Actieplan inzake btw 

Het actieplan moet efficiënte en fraudebestendige btw-stelsels tot stand brengen 

en zal voorstellen omvatten inzake btw-tarieven (REFIT) en btw voor elektroni-

sche handel (REFIT) in de context van de strategie voor de digitale eengemaakte 

markt, evenals een mededeling inzake het definitieve btw-stelsel (REFIT). 

 

8. Een Europees bankdepositogarantiestelsel op basis van een herverzekerings-

mechanisme/ voltooiing van de bankenunie 

Het voorstel geeft follow-up aan het verslag van de vijf voorzitters en omvat 

maatregelen in de richting van een Europees bankdepositogarantiestelsel op basis 

van een herverzekeringsmechanisme. In een mededeling zullen verdere maatre-

gelen ter voltooiing van de bankenunie worden uiteengezet. 

 

Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad 

 

9. Pakket grensbeheer 

Met dit initiatief worden stappen gezet in de richting van een Europese grens- en 

kustwacht, voortbouwend op de versterking van Frontex. 

 

Commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad en Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 

 

10. Beter migratiebeheer 

Het initiatief heeft twee dimensies: 1) legale migratie: een mededeling en verdere 

wetgevingsmaatregelen, waaronder uitbreiding van de blauwekaartregeling; 2) 

asiel en vluchtelingen: een voorstel voor een gestructureerde regeling inzake her-

vestiging van vluchtelingen en herziening van het Dublinsysteem inzake asiel. 

 

Commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad en Veiligheid en Justitie 

 

11. Uitvoering van de Europese veiligheidsagenda 

Maatregelen voor de uitvoering van de Europese veiligheidsagenda, waaronder 

een voorstel voor de wijziging van het kaderbesluit inzake terrorisme, betere re-

gels inzake vuurwapens en een voorstel betreffende de bestrijding van fraude en 

vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten. 

 

Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

12. Een nieuwe start voor werkende ouders 

Een pakket wetgevende en niet-wetgevende maatregelen om het evenwicht tus-

sen werk en privéleven voor werkende ouders te vergemakkelijken en de deelna-

me van vrouwen aan de arbeidsmarkt te bevorderen. 

 

13. Pakket arbeidsmobiliteit 

Dit pakket omvat een mededeling over arbeidsmobiliteit, een gerichte herziening 

van de richtlijn terbeschikkingstelling werknemers en de herziening van verorde-

ningen inzake coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

14. Een pijler voor sociale rechten 

Met dit initiatief zullen lacunes in de huidige wetgeving worden aangepakt en ge-

meenschappelijke beginselen en referentie-indicatoren worden geïdentificeerd om 

gaandeweg tot een grotere convergentie van werkgelegenheid en sociale presta-

ties te komen. 

 

Commissie voor Veiligheid en Justitie  

 

15. Uitvoering van de strategie voor de digitale eengemaakte markt 

Er zal in drie fasen follow-up worden gegeven aan de strategie voor de digitale 

eengemaakte markt die in mei 2015 is gepresenteerd: 1) een mededeling inzake 

auteursrecht en een wetgevingsvoorstel inzake portabiliteit, gevolgd door een 

wetgevingsvoorstel over auteursrecht en de herziening van de satelliet- en kabel-

richtlijn (REFIT), wetgevingsvoorstellen over digitaal contractueel recht, geo-  

blocking en btw voor elektronische handel (REFIT), en de herziening van de ver-

ordening inzake samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming (RE-

FIT); 2) herziening van het regelgevingskader voor telecommunicatie (REFIT) en 

van de richtlijn inzake audiovisuele mediadiensten (REFIT) en 3) een wetgevings-

voorstel over het vrije verkeer van gegevens.   

 


