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Europees werkprogramma Eerste Kamer

Commissie Titel
2 EK
FIN+EZ
1. Mededeling over het opzetten van een
systeem van sterkere beleidscoördinatie
op basis van intensievere bewaking

3
FIN+EZ

2. Wetgevingsvoorstel voor meer
transparantie en stabiliteit op de
derivatenmarkten

FIN

3. Wetgevingsinitiatief inzake
baissetransacties / credit default swaps

FIN

4. Herziening van de richtlijn betreffende
de depositogarantiestelsels

FIN

6. Mededeling over een effectief en
doeltreffend kader voor crisisbeheer

FIN

7. Herziening van de richtlijn
kapitaalvereisten (RKV IV)

FIN

8. Mededeling over opties voor
bankafwikkelingsfondsen

EZ

9. Mededeling over een Europese digitale
agenda

4

5

6

7

8

9

10

C

Soort initiatief Werkingssfeer en doelstellingen
Niet-wetgevend Middelen voorstellen ter versterking van het vermogen
van de eurozone om de stabiliteit en de cohesie van de
monetaire unie te bevorderen, voortbouwend op het
bestaande governancekader van het Stabiliteits- en
groeipact en Europa 2020. Suggesties doen voor de
praktische tenuitvoerlegging van artikel 136 van het
Verdrag van Lissabon, om budgettaire en macroeconomische onevenwichtigheden via efficiëntere
Wetgevend
Het hoofddoel is de derivatenmarkten veiliger te maken
door de transparantie te vergroten en het tegenpartijrisico
te verkleinen. De voorgestelde wetgeving zal clearing via
een centrale tegenpartij ("ctp") toestaan voor
gestandaardiseerde derivatencontracten en
gemeenschappelijke normen voor ctp's ter zake van
veiligheid, regelgeving en operaties vaststellen om het
tegenpartijrisico te verkleinen. Zij zal marktdeelnemers
ook toestaan om posities en alle niet door een ctp
geclearde transacties in een bewaarplaats voor
handelsgegevens te registreren en voorzien in
regelgeving en toezicht op bewaarplaatsen voor
Wetgevend
Het voorkomen van schadelijke handelspraktijken met
derivaten en andere financiële instrumenten. Initiatief
completeert de alomvattende aanpak van financiële
derivaten van credit default swaps.
Wetgevend
De consument (depositohouder) beter beschermen door
de garantie voor deposito's bij banken te harmoniseren
op 100 000 EUR en de doeltreffendheid van de
desbetreffende richtlijn te vergroten.
Niet-wetgevend Het uiteenzetten van de voorstellen van de Commissie
om de autoriteiten de nodige instrumenten te geven om
grensoverschrijdende bankencrisissen effectief aan te
pakken en de kosten voor de belastingbetaler te
beperken. De nieuwe instrumenten moeten de
rechtszekerheid vergroten en het risico op gerechtelijke
procedures verkleinen.
Wetgevend
De herziening zal betrekking hebben op de verhouding
eigen/vreemd vermogen, dynamische voorzieningen,
liquiditeit, anticyclische buffers, de definitie van kapitaal,
voor het systeem belangrijke financiële instellingen en
tegenpartijkredietrisico's. Zij beoogt het wet- en
regelgevingskader bij te werken in het licht van de crisis
en de financiële stabiliteit in de EU te versterken, b.v.
door de banken te verplichten kapitaal opzij te zetten
wanneer de marktomstandigheden gunstig zijn en een
kapitaalbuffer aan te leggen wanneer die
Niet-wetgevend Het uiteenzetten, voor de Europese Raad, van opties
voor het oprichten van bankafwikkelingsfondsen als
instrument voor crisisbeheer, in het licht van het IMFrapport dat in april wordt verwacht.
Wetgevend /
Het benutten van het potentieel van informatie- en
Niet-wetgevend communicatietechnologieën als sleutel tot een
koolstofarme, kennisgebaseerde en concurrerende
economie. De digitale agenda staat voor een
geïntegreerde aanpak van de uitdagingen van een
digitale economie en samenleving, zowel van de aanbodals van de vraagzijde. Er zullen concrete Europese of
nationale maatregelen worden aangegeven om
hogesnelheidsinternet en een online-markt zonder
grenzen voor goederen, diensten en informatie te
realiseren, de kennis en vaardigheden te vergroten en de
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10. Mededeling over een industriebeleid in Niet-wetgevend Het omzetten van de globale doelstellingen van grotere
een tijdperk van mondialisering
industriële slagkracht en een koolstofarme economie in
concrete initiatieven op EU-niveau; het samen met de
belanghebbenden uittekenen van een kader om de
herstructurering van de sectoren ten behoeve van
toekomstgerichte activiteiten in goede banen te leiden,
via een combinatie van slimme regelgeving,
overheidsopdrachten, mededingingsregels en
normalisatie, en samenwerken met de sociale partners
om veranderingen en de sociale gevolgen van
herstructurering te voorzien en te beheren.

11
EZ

11. Mededeling over een Europees plan
voor onderzoek en innovatie

OCW +
VWS/JG

12. Initiatief "Jeugd in beweging"

SZW

13. Mededeling over
jongerenwerkgelegenheid

Niet-wetgevend Middelen en mogelijkheden verkennen ter versterking van
het beleid om de gevolgen van de crisis voor jongeren op
te vangen. Nagaan hoe de doorstroming van onderwijs
en opleiding naar werken kan worden vergemakkelijkt en
hoe de link tussen beleidsprioriteiten en EU-fondsen, met
name het Europees Sociaal Fonds, kan worden
verbeterd. Een aantal nieuwe initiatieven aankondigen,
zoals het bevorderen van de geografische mobiliteit van
jongeren (EURES), het stimuleren van het bedrijfsleven
om jongeren in dienst te nemen en het verlenen van
meer directe steun aan innovatieve projecten via de
programma's PROGRESS, Een leven lang leren en
Jeugd in actie.

SZW

15. Mededeling over het platform tegen
armoede

Niet-wetgevend Voorstellen doen voor een platform tegen armoede en
voor wijzigingen aan de sociale OCM om dat platform tot
stand te helpen brengen. De op sociaal gebied gemaakte
vorderingen analyseren en een agenda voorstellen om
meer politiek engagement en een grote zichtbaarheid,
evenals een sterkere, positieve interactie met andere
beleidsterreinen te bewerkstelligen. Bijzondere aandacht
zal uitgaan naar actieve insluiting en kinderarmoede.

EZ

16. Aanzwengelen van de interne markt

Niet-wetgevend Voortbouwend op het rapport Monti, zal in deze
mededeling in aansluiting op de Europa 2020-strategie
een diagnose van de ontbrekende schakels worden
gesteld en de koers worden aangegeven opdat de interne
markt zijn potentieel volledig kan waarmaken.
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Niet-wetgevend Een "innovatie-indicator" voorstellen, zoals aangekondigd
in de mededeling "Europa 2020". Daarnaast zal een
beleidskader worden uitgetekend voor het ontwikkelen
van Europese onderzoek- en innovatiepartnerschappen
en basistechnologieën, het optimaliseren van de
randvoorwaarden voor onderzoek en innovatie, het
versterken, vereenvoudigen en verder uitbouwen van EUsteuninstrumenten voor onderzoek en innovatie.
Voortbouwend op de evaluatie van het actieplan
Milieutechnologie (2004-2009), zal ook het thema van de
eco-innovatie worden behandeld.
Niet-wetgevend Een strategie uitstippelen om Europese en nationale
mobiliteits-, universiteits- en onderzoekersprogramma's te
integreren, het hoger onderwijs te moderniseren,
ondernemerschap te stimuleren door de arbeidsmobiliteit
van jongeren te vergroten, en de erkenning van informele
leerprocessen te bevorderen. Aanvullende initiatieven
aankondigen, zowel beleids- als programmagerelateerde,
die de komende jaren verder ontwikkeld zullen worden.
Dit kader zal ook een Europees uitwisselingsprogramma "ERASMUS" voor jonge ondernemers - omvatten.
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18. Witboek over de toekomst van het
vervoer

C
D
Niet-wetgevend Een actieprogramma voor vervoer tot 2020 schetsen. Het
algemeen kader uittekenen voor acties in de komende
tien jaar op het gebied van verkeersinfrastructuur,
internemarktwetgeving, koolstofvrij maken van het
vervoer, technologie voor verkeersbeheer en schone
voertuigen, en het gebruik van standaardisering,
marktgerichte instrumenten en
aanmoedigingsmaatregelen. De acties aangeven die
nodig zijn om de eengemaakte vervoersruimte tot stand
te brengen en de doelstellingen van de EU 2020-strategie
te verwezenlijken (in het bijzonder de 3% van het bbp
voor O&O en de 20/20/20-doelstellingen voor
broeikasgasemissies, duurzame energiebronnen en
energie-efficiëntie).
De mededeling zal zich toespitsen op de
19. Pakket energieNietinvesteringsbehoeften, op basis van vraag- en
infrastructuur:Mededeling over de
wetgevend/
aanbodscenario's, de 10-jaren netwerkplannen van het
ontwikkeling van de energie-infrastructuur Wetgevend
Europees Netwerk van transmissiesysteembeheerders
tegen 2020/30, Werkdocument van de
(ENTSO) en de prioriteiten inzake ontwikkeling en
diensten van de Commissie inzake energiefinanciering van infrastructuur. Voorts zal worden
infrastructuur,Mededeling met het oog op
stilgestaan bij maatregelen om de bronnen en routes van
een blauwdruk voor offshorenetwerken in
gasvoorziening te diversifiëren en bij toekomstige
de noordelijke zeeën van Europa, Verslag
infrastructuurbehoeften, b.v. voor aardolie of CO2. In het
over de stand van zaken met betrekking tot
werkdocument van de diensten zullen de zes in de
slimme netwerken
tweede strategische evaluatie van de Europese
energiesituatie aangekondigde prioritaire
infrastructuuracties, o.a. de gas- en
elektriciteitsinterconnectie in de Middellandse Zee,
worden geëvalueerd. In de mededeling over de
offshorenetwerken zal een visie voor 2020 en 2030
worden uiteengezet en zullen belangrijke knelpunten in
de regelgeving worden geïdentificeerd om op langere
termijn meer geïntegreerde netwerkoplossingen mogelijk
te maken. Het verslag over slimme netwerken zal de
ontwikkelingen op dit gebied presenteren en in 2011
evtleiden tot een wetgevingsvoorstel.
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JBZ + JUST

20. Actieplan ter uitvoering van het
Stockholmprogramma

Niet-wetgevend Het Stockholmprogramma verder uitwerken door
concrete acties te bepalen om de doelstellingen ervan te
verwezenlijken. Het zou kunnen bestaan uit de volgende
elementen: - een korte inleidende mededeling waarin de
nieuwe Commissie haar visie op het programma en haar
prioriteiten voor haar ambtsperiode kan uiteenzetten, en
van het Stockholmprogramma een politieke boodschap
met een sterkere focus wordt gemaakt;- een set tabellen
met de acties voor de periode 2010-2014 die nodig zijn
om de doelstellingen van het Stockholmprogramma te
verwezenlijken, met opgave van het tijdschema voor
resultaten en de verantwoordelijke partij(en).

JBZ + JUST

21. Herziening van verordening (EG) nr.
44/2001 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken (Brussel I)

Wetgevend

De doelstellingen zijn: op termijn het exequatur in
burgerlijke en handelszaken af te schaffen, de
werkingssfeer van de verordening uit te breiden tot zaken
waarbij derde landen betrokken zijn, de verordening aan
te passen aan nieuwe internationale instrumenten op dit
gebied en de werking ervan te verbeteren door
vastgestelde knelpunten weg te werken.

SZW

22. Herziening van de arbeidstijdenrichtlijn Wetgevend

Nieuwe voorstellen doen om de wetgeving aan te passen
aan de behoeften van werknemers, ondernemingen,
openbare diensten en consumenten van de 21e eeuw.
De voorstellen zullen worden voorafgegaan door een
raadpleging van de sociale partners in twee fasen (op
grond van het Verdrag) en een beoordeling van de
juridische, sociale en economische gevolgen.
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23. Mededeling over het Europees
verbintenissenrecht - Methode voor de
vaststelling van een gemeenschappelijk
referentiekader

22
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Niet-wetgevend Een proces op gang brengen dat moet uitmonden in een
Europees verbintenissenrecht als optionele "28e
regeling" of zelfs in een Europees burgerlijk wetboek.
Voortbouwend op de werkzaamheden in verband met het
gemeenschappelijk referentiekader inzake
verbintenissen, de methode uitstippelen voor de
goedkeuring en de toepassing van het referentiekader.
Een nieuwe regeling moet grensoverschrijdende
tranasacties vergemakkelijken door middel van
standaardvoorwaarden en -bepalingen, en kleine
ondernemingen die zich op nieuwe markten begeven ten
goede komen.
Wetgevend
De EU-gegevensbeschermingsrichtlijn van 1995 moet
worden aangepast aan nieuwe technologische
ontwikkelingen en de bescherming van gegevens
waarborgen ten aanzien van elk optreden van de EU,
overeenkomstig artikel 16 van het Verdrag van Lissabon
en het Handvest van de grondrechten.
Niet-wetgevend De knelpunten identificeren, de verantwoordelijkheden
van de lidstaten en de Unie bespreken en input
verzamelen van zoveel mogelijk betrokkenen. Het
groenboek zal breed van opzet zijn en een waaier van
beleidsinstrumenten onder de loep nemen. Dit omvat de
toepassing van de open coördinatiemethode op de
pensioenproblematiek en het bekijken van artikel 8 van
de insolventierichtlijn, de richtlijn betreffende de
bescherming van de rechten op aanvullend pensioen, de
IBPV-richtlijn en de interactie met de
socialezekerheidsrichtlijn. Het groenboek zal ook de
ruimere implicaties behandelen, zoals de verzekerings-,
de beleggings- (particuliere spaarformules) en de
vastgoedaspecten (equity release).

JBZ + JUST

25. Nieuw globaal wetgevingskader voor
gegevensbescherming

SZW

27. Groenboek inzake pensioenen

EZ

30. Mededeling over een handelsstrategie Niet-wetgevend De grote strategische prioriteiten voor het handelsbeleid
voor Europa 2020
in de komende jaren uiteenzetten. Het verband leggen
met andere relevante economische en horizontale
strategieën op EU-niveau, in het bijzonder de Europa
2020-strategie.
31. Mededeling over de bijdrage van de
Niet-wetgevend Voorbereiden van de VN-top op hoog niveau van
Unie aan het bereiken van de
september 2010 waarop de vorderingen op weg naar het
millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling:
bereiken van de millenniumdoelstellingen tegen 2015
een 12-punten-actieplan
zullen worden geëvalueerd, en het uitstippelen van een
gemeenschappelijke EU-strategie om een faire bijdrage
van de EU tot het wegwerken van de resterende
uitdagingen te waarborgen.
32. Begrotingsevaluatie
Niet-wetgevend In het licht van de prioriteiten van de Europa 2020strategie een allesomvattende evaluatie van de EUbegroting voor 2007-2013 maken om te zien hoe de
financiële middelen van de EU het best de cruciale
beleidsdoelstellingen van de Unie kunnen dienen, en het
terrein effenen voor de besprekingen over het volgende
meerjarig financieel kader.
33. Mededeling over de toekomst van het Niet-wetgevend Het verkennen van pistes voor de toekomst van het GLB,
om het publieke debat te oriënteren en de betrokkenen te
gemeenschappelijk landbouwbeleid
raadplegen voordat wetgevingsvoorstellen worden
uitgewerkt. De mededeling zal aansluiten op de
begrotingsevaluatie en niet vooruitlopen op de voorstellen
die de Commissie in 2011 zal doen inzake het meerjarig
financieel kader.
Annex II
Wetgevend
Wetgevende follow-up van de mededeling van de
Wetgevingsvoorstellen n.a.v. de
mededeling van de Commissie over het
Commissie over het GLB na 2013.
gemeenschappelijk landbouwbeleid na
2013
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In de probleemgebieden wordt steun verleend met als
doel het verdere gebruik van landbouwgrond te
waarborgen en daardoor bij te dragen tot het
natuurbehoud en tot de instandhouding en bevordering
van duurzame landbouwsystemen. Die steun vormt een
essentieel onderdeel van het beleid inzake
31
plattelandsontwikkeling.
LNV
Follow-up van de Groep op hoog niveau
Wetgevend /
De Groep zal zijn verslag in juni 2010 voltooien. Ten
Melk
Niet-wetgevend vervolge daarop kunnen (niet-)wetgevende initiatieven
32
worden genomen.
ESO
Verslag over de werking van het
Niet-wetgevend Een grondige analyse van de werking van het hudige IIA
Interinstitutioneel Akkoord
maken, overeenkomstig Verklaring 1 bij het akkoord, zo
nodig vergezeld van passende voorstellen.
33
VROM/WWI Mededeling over de mainstreaming van
Niet-wetgevend Een strategie en concrete acties om systematisch
klimaatmaatregelen op te nemen in alle EUklimaatmaatregelen in het EU-beleid en
beleidsterreinen en financieringsinstrumenten. Dit omvat
over de klimaattoetsing van
financieringsinstrumenten
in het bijzonder de toepassing van een klimaattoetsing op
het beleid inzake landbouw en plattelandsontwikkeling,
industrie en diensten, energie, vervoer, onderzoek en
innovatie, gezondheid, water, zeeën en visserij,
34
VROM/WWI Mogelijk Commissie-initiatief om verder te Wetgevend
Afhankelijk van de analyse in 2010, eventueel een
gaan dan 20% (tot 30%)
initiatief nemen om de doelstelling voor het terugdringen
van de emissies tot boven de 20% op te trekken.
35
VROM/WWI Mededeling over een stappenplan voor
Niet-wetgevend Een analyse maken van de ijkpunten op het traject naar
een koolstofarme economie tegen 2050,
2050, inclusief de nodige scenario's om de ambities voor
met het oog ook op het bepalen van de
2030 waar te maken, rekening houdend met de bijdragen
scenario's voor 2030
van belangrijke emitterende sectoren.
36
VROM/WWI Voorstel voor een herziening van de
Wetgevend
In aansluiting op de mededeling inzake aanpassing,
wetgeving om daarin de beperking van
specifieke voorstellen doen om de beperking van
schadelijke gevolgen en
schadelijke gevolgen en aanpassingsmaatregelen op te
aanpassingsmaatregelen op te nemen
nemen in de verschillende beleidslijnen en programma's.
37
VROM/WWI Herziening van het EU-besluit inzake de
Wetgevend
De bestaande regelgeving op het gebied van de
bewaking van de uitstoot van
bewaking van en verslaggeving over de BKG-uitstoot
38
broeikasgassen
stroomlijnen en verbeteren
EZ
Herziening van het antitrustbeleid inzake Wetgevend /
De huidige groepsvrijstellingsverordeningen voor O&Ohorizontale overeenkomsten: herziening
Niet-wetgevend en specialisatie-overeenkomsten, die in december 2010
van twee verordeningen (O&Oaflopen, herzien. Parallel daarmee, de richtsnoeren voor
overeenkomsten en specialisatiehorizontale samenwerkingsovereenkomsten herzien.
overeenkomsten) en richtsnoeren voor de
Bedoeling is, de mededinging op het gebied van
toepassing van artikel 101 VWEU op
horizontale samenwerkingsovereenkomsten afdoende te
horizontale
beschermen en de ondernemingen rechtszekerheid te
39
samenwerkingsovereenkomsten
verschaffen.
BDO
De toekomst van het EOF
Wetgevend
Het huidige EOF loopt af in 2013. Eventueel opneming
40
van het EOF in de EU-begroting.
BDO
Voorjaarspakket millenniumdoelstellingen Niet-wetgevend Het pakken zal bestaan uit de mededeling (punt 31) en
(WDC, doeltreffendheid van de hulp, Aid
begeleidende documenten (vooruitgang bij de
for Trade, ontwikkelingsfinanciering) plus
millenniumdoelstellingen, ontwikkelingsfinanciering,
het 1e werkprogramma Samenhang in het
doeltreffendheid van de hulp, Aid for Trade en 1e
ontwikkelingsbeleid, met het oog op de
werkprogramma Samenhang in het ontwikkelingsbeleid),
en afzonderlijke mededelingen over een EU-beleidskader
voorjaarstop van 2010 over de bij de
om de ontwikkelingslanden te helpen bij het waarborgen
millenniumdoelstellingen geboekte
van voedselzekerheid, de rol van de EU bij de
vooruitgang
wereldwijde volksgezondheid, en over de samenwerking
met de ontwikkelingslanden bij het bevorderen van een
41
goed belastingsbeheer.
BDO
Groenboek over begrotingssteun
Niet-wetgevend Er is een open debat vereist over het controversiële punt
van het aandeel van begrotingssteun in de externe
samenwerking, dat nagenoeg de helft van de
geprogrammeerde EOF-steun bedraagt, om tot een
42
sterke Europese consensus over dit punt te komen.
BDO
Voorstel voor de vervanging van de
Wetgevend
Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 november 2001
(aflopende) Associatie met de landen en
betreffende de associatie met de LGO loopt op 31
43
gebieden overzee (LGO)
december 2013 af en dient vervangen te worden.
Richtlijn elektronische handtekening
Wetgevend
Kader voor elektronische identificatie (eID) en
44 EZ
authenticatie
LNV

B
Wetgevingsvoorstel in aansluiting op de
mededeling van de Commissie " Naar
doelgerichtere steun voor landbouwers in
gebieden met natuurlijke handicaps"
(probleemgebieden)
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Wetgevend
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Niet-wetgevend Stappenplan 2011-2015 met de operationele streefdoelen
op weg naar een grootschalige introductie van
interoperabele elektronische medische dossiers en
telegeneeskundige diensten.
Herziening van de richtlijn inzake het
Wetgevend
De herziening zal betrekking hebben op de reikwijdte van
hergebruik van overheidsinformatie
het instrument, de beperkingen op vergoedingen voor het
hergebruik van overheidsinformatie en de verduidelijking
van het beginsel dat alle materiaal dat algemeen
toegankelijk is, ook kan worden hergebruikt voor nietcommerciële en commerciële doeleinden.
Niet-wetgevend De bestaande coördinatieprocedures analyseren en een
Mededeling over externe economische
driestappenbenadering voorstellen om de effectiviteit en
vertegenwoordiging in het IMF en de
de doeltreffendheid van de vertegenwoordiging van de
Wereldbank
eurozone/de EU in het IMF en de Wereldbank te
vergroten.
Voorstel voor een besluit van het Europees Wetgevend
De EU verstrekt een begrotingsgarantie aan de Europese
Parlement en de Raad tot verlening van
Investeringsbank (EIB) ter dekking van de soevereine en
een garantie van de EU aan de Europese
politieke risico's die verband houden met de leningen en
Investeringsbank voor verliezen op
garanties die zij buiten de EU verstrekt ter ondersteuning
leningen en garanties voor projecten
van de doelstellingen van het extern beleid van de EU
buiten de EU
(het zogeheten externe mandaat van de EIB). Van de
Commissie wordt verwacht dat zij in de tweede helft van
de periode 2007-2013 een voorstel indient.
Dienovereenkomstig moet een voorstel worden
uitgewerkt met het oog op het volgende financieel kader
2014-2020.
Kaderverordening inzake macrofinanciële Wetgevend
Het besluitvormingsproces voor dit extern
bijstand (MFB)
bijstandsinstrument van de EU stroomlijnen om het te
versnellen en doeltreffender te maken. De urgentie om
crisissen aan te pakken, is een sterk argument tegen
langdurige procedures en vertragingen. In de plaats van
afzonderlijke besluiten wordt een kaderverordening
voorgesteld voor de verstrekking van MFB aan derde
landen waarmee de EU belangrijke politieke,
economische en commerciële banden heeft om de
responstijd voor dit instrument te verkorten.
Voorstel voor een verordening inzake het Wetgevend
Het ESR 1995 (Verordening 2223/96) herzien om de
Europees systeem van nationale en
nationale rekeningen in de EU in overeenstemming te
regionale rekeningen in de EU
brengen met de nieuwe economische omgeving, de
vorderingen in het methodologisch onderzoek en de
behoeften van de gebruikers. Het nieuwe ESR moet hét
methodologische referentiekader blijven voor de
productie van de hoogwaardige nationale statistische
gegevens waarop de uitvoering van belangrijk Europees
beleid steunt. De revisie zal ook een gelegenheid zijn om
de ESR 1995-standaarden verder te verfijnen en ze beter
op de verschillende gebruiksdoelen in de EU af te
stemmen. Het te ontwikkelen systeem zal zo
geïntegreerd mogelijk zijn.
Actieplan eHealth
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FIN

51
FIN

52
OCW

53

Convergentieverslag 2010

Niet-wetgevend De Commissie en de ECB stellen elk een
convergentieverslag op overeenkomstig de procedure
van artikel 140, lid 1, VWEU. Een positief convergentieoordeel over één of meerdere lidstaten kan tot een
uitbreiding van de eurozone leiden.
Mededeling over de openbare financiën in NietIn de mededeling over de openbare financiën in de EMU
de EMU - 2010
wetgevend
(2010) worden de gevolgen/uitdagingen voor het beleid,
zoals die naar voren komen uit het jaarverslag over de
openbare financiën, gepresenteerd. Dat verslag geeft een
overzicht van de begrotingsontwikkelingen in de lidstaten
van de EU en bespreekt actuele onderwerpen op het
gebied van het begrotingsbeleid en de
begrotingsbewaking in de EU.
Het bestrijden van voortijdig schoolverlaten is een van de
(**) Voorstel van de Commissie voor een Wetgevend
aanbeveling van de Raad betreffende
hoofddoelstellingen van de Europa 2020-strategie. De
voortijdig schoolverlaten
aanbeveling zou de lidstaten een stel instrumenten
aanreiken om het probleem aan te pakken en het tempo
van verbeteringen in de EU te versnellen.

6

A
OCW +
VWS/JG

54
OCW

55
OCW

56
OCW

57
OCW

58
SZW

59
SZW

B
C
Voorstel voor een geïntegreerd programma Wetgevend
"Jeugd in beweging" 2014-2020 (Fase II)

D
Overeenkomstig het initiatief "Jeugd in beweging" zal dit
programma de bestaande programma's "Een leven lang
leren" en "Jeugd in actie" en externe acties bundelen om
tot geïntegreerde ondersteuning van de doelstellingen
van Jeugd in beweging te komen.
In het kader van het initiatief Jeugd in beweging
(**) Voorstel voor een aanbeveling van de Wetgevend
voorstellen doen voor acties van de lidstaten om meer
Raad over bevordering van de
kansen voor leermobiliteit te creëren en obstakels voor
leermobiliteit van jongeren
mobiliteit uit de weg te ruimen.
Wetgevend
Onderdeel van het initiatief Jeugd in beweging. Een stel
Voorstel van de Commissie voor een
beleidsinstrumenten aangeven om informeel en nietaanbeveling van de Raad inzake informeel
formeel leren te bevorderen en de erkenning ervan te
en niet-formeel leren
verbeteren.
Niet-wetgevend Verslag uitbrengen over de OCM voor onderwijs en
Ontwerp-verslag van de Raad en de
opleiding in 2009-2011, overeenkomstig het strategisch
Commissie voor 2012 over de gemaakte
kader voor Europese samenwerking op het gebied van
vooruitgang inzake de prioriteiten 2009onderwijs en opleiding, en de prioriteiten voor de periode
2011 van ET 2020
daarna bijwerken.
Mededeling over de modernisering van het Niet-wetgevend Nieuwe doelstellingen voor de toekomst van deze
hoger onderwijs
beleidsagenda voorstellen. Eventueel voorstellen doen
voor een transparantie- en rankingsysteem voor
instellingen voor hoger onderwijs.
Initiatief inzake de pensioenen
Niet-wetgevend Op basis van de resultaten van het groenboek (2010) en
een analyse van de mogelijkheden voor EU-beleid, kan
de Commissie eventueel specifieke initiatieven nemen op
sommige gebieden of overwegen om een breder opgezet
witboek voor te stellen met suggesties om het EUbeleidskader voor pensioenen bij te werken.
Voorstel betreffende de uitvoering van de Wetgevend
De uitvoering van de richtlijn inzake de detachering van
detacheringsrichtlijn
werknemers verbeteren. De wettelijke verplichtingen voor
de autoriteiten, ondernemingen en werknemers in de
lidstaten uit hoofde van de richtlijn verduidelijken en
ervoor zorgen dat overal dezelfde regels gelden. Elk
nieuw wetgevingsinstrument moet de
informatieverstrekking aan ondernemingen en
werknemers verbeteren en de samenwerking tussen de
nationale autoriteiten versterken, een daadwerkelijke
wetshandhaving via sancties en corrigerende
maatregelen garanderen en misbruik voorkomen.

60
VWS/JG

Mededeling over een EU-strategie 20102020 voor personen met een handicap

Niet-wetgevend Discriminatie uitsluiten en volledige uitoefening van de
grondrechten en de fundamentele vrijheden garanderen
61
voor personen met een handicap.
EZ
Energieactieplan 2011-2020
Niet-wetgevend Een globaal strategisch document met de prioritaire
62
actiepunten voor de periode 2011-2020
VROM/WWI Stappenplan voor een koolstofarm
Niet-wetgevend De stappen identificeren die nodig zijn om de ambitie van
energiesysteem tegen 2050
een koolstofarm energiesysteem tegen 2050 waar te
63
maken.
EZ
Voorstel inzake de transparantie en
Wetgevend
De aspecten transparantie en integriteit van Europese
integriteit van een groothandelsmarkt
markten voor de handel in energie behandelen.
Marktgedragsregels en een regelgevend kader voor het
toezicht op en de bewaking van de markten vaststellen.
Het voorstel zal minimaal elektriciteit en aardgas, en
64
eventueel koolstof, omvatten.
EZ
Wetgevingsvoorstel voor een regelgevend Wetgevend
De verschillende aspecten regelen van de oprichting van
kader voor slimme netwerken
slimme netwerken, b.v. databescherming, elektrische
voertuigen, open toegang tot de netwerken.
65
ESO
Jaarlijks uitbreidingspakket
Niet-wetgevend De Commissie is door de Raad gevraagd om op
geregelde tijdstippen verslag uit te brengen over de
kandidaat-lidstaten en de landen die deelnemen aan het
stabilisatie- en associatieproces. Het strategiedocument
van de Commissie stelt de Europese Raad in staat op het
einde van elk jaar de grote strategische oriëntaties voor
66

7

A

D
Volgens de kaderrichtlijn water moet de Commissie de
lijst van prioritaire stoffen om de 4 jaar herzien; de termijn
voor het volgende voorstel is januari 2011. Prioritaire
stoffen zijn die welke op EU-niveau een bedreiging
vormen voor of via het watermilieu. Zij vormen een
onderdeel van de basis van de EU-strategie om de
chemische verontreiniging van de EU-wateren te
67
bestrijden.
VROM/WWI Stappenplan voor een efficiënt gebruik van Niet-wetgevend Een samenhangend kader uittekenen van beleidslijnen
en acties op zeer uiteenlopende terreinen die nodig zijn
hulpbronnen en een koolstofarm Europa in
om de omschakeling te realiseren op een koolstofarme
2020
economie die efficiënt met materialen en natuurlijke
hulpbronnen omspringt. Het is de bedoeling de
productiviteit van de hulpbronnen te verhogen en
economische groei los te koppelen van het verbruik van
hulpbronnen en energie, de concurrentiepositie te
versterken en meer energiezekerheid en minder
afhankelijkheid van hulpbronnen te bevorderen tegen
68
2020.
VWS/JG
Dit initiatief moet het Europese gezondheidssysteem
(**) Aanbeveling van de Raad over een
effectiever en doeltreffender maken in geval van een
draaiboek voor een influenzapandemie in
pandemie en de lidstaten helpen hun reacties te
de EU
coördineren. Het moet bijdragen om de impact ervan op
de samenleving te matigen, de stabiliteit te vergroten en
vermijdbare verliezen voor de economie te voorkomen.
69
EZ
Voorstel voor een
Wetgevend
Een wettelijk kader creëren voor de samenwerking met
samenwerkingsovereenkomst met de VS
de VS op het gebied van de wetshandhaving, teneinde de
inzake de handhaving van de wetgeving
bescherming van de Europese consumenten
inzake consumentbescherming
internationaal te versterken.
70
LNV
Verordening van de Raad tot herziening
Wetgevend
De 12 richtlijnen inzake zaaizaad en teeltmateriaal
van de wetgeving betreffende het in de
vervangen in het kader van de betere wet- en
handel brengen van zaaizaad en
regelgeving, om de eenvormigheid en de kwaliteit van
teeltmateriaal
zaaizaad en teeltmateriaal te waarborgen en de werking
van de interne markt op dit gebied te verzekeren.
71
LNV
Veterinaire wetgeving
Een duidelijke regelgevingsstructuur inzake
72
diergezondheid in de EU tot stand brengen.
LNV
Een nieuw beleid inzake de teelt van
Wetgevend
Aansluitend op de presentatie van de politieke
GGO's
richtsnoeren, zal de Commissie tegen eind juni met een
concreet initiatief komen om de lidstaten vrijelijk te laten
beslissen over de teelt van GGO's op hun grondgebied.
73
LNV +
Herziene richtlijn of verordening
Wetgevend
Het doel is de voorschriften te vereenvoudigen en te
VWS/JG
betreffende medische hulpmiddelen
versterken om een hoog niveau van bescherming van de
gezondheid te waarborgen en tegelijkertijd te zorgen voor
het soepel functioneren van de interne markt.
74
VWS/JG
Herziene richtlijn inzake klinische proeven Wetgevend
De richtlijn inzake klinische proeven aanpassen om
75
vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.
LNV +
Mededeling inzake de tweede EU-strategie Niet-wetgevend De toekomstige EU-beleidsmaatregelen op dit gebied
VWS/JG
voor de bescherming en het welzijn van
vastleggen in een strategiedocument dat ervoor moet
dieren (2011-2015)
zorgen dat het toekomstige optreden geïntegreerd is en
binnen en buiten de EU wordt begrepen. De strategie is
het antwoord op een vraag van de belanghebbenden en
het EP om EU-beleid inzake dierenwelzijn te ontwikkelen
dat rekening houdt met de totale kosten en met de impact
op het concurrentievermogen van de sector.
76
LNV + EZ
Herziening van de Richtlijn algemene
Wetgevend
Herhaaldelijke waarschuwingen inzake de veiligheid van
productveiligheid
producten hebben de behoefte aangetoond aan een
systeem dat sneller, efficiënter en consequenter werkt in
de hele EU en dat flexibel genoeg is om zich aan de
uitdagingen van de mondialisering aan te passen.
77
V&W

B
Herziening van de lijst van prioritaire
stoffen uit hoofde van de kaderrichtlijn
water

C
Wetgevend
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A

B
Voorstel voor een
samenwerkingsovereenkomst met de VS
inzake de veiligheid van
consumentenproducten

C
Wetgevend

D
De uitwisseling van informatie verbeteren met betrekking
tot gevaarlijke producten, veroorzaakte letsels en de
getroffen maatregelen, zowel in de lidstaten van de EU
als in de VS. Dit moet de EU in staat stellen om de
markten (of de invoer) gerichter te bewaken en de
handhavingsmaatregelen beter te focussen, om de
veiligheid van consumentproducten te vergroten.

LNV +
VWS/JG

Herziene richtlijn inzake geneesmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik

Wetgevend

VWS/JG

Wetgevend
Voorstel tot wijziging van Verordening
2006/2004 betreffende samenwerking met
betrekking tot consumentenbescherming

De consumentenveiligheid vergroten, de bescherming
van de diergezondheid verbeteren en de
concurrentiepositie van de veterinaire sector versterken.
Nadat in 2011 verslag is uitgebracht over de
tenuitvoerleggings, zal een herziening van de verordening
om tekortkomingen weg te werken, worden overwogen.

JBZ + JUST

Wetgevingsvoorstel tot instelling van een
inreis-/uitreissysteem

Wetgevend

JBZ + JUST

Wetgevingsvoorstel tot instelling van een
programma voor geregistreerde reizigers

Wetgevend

JBZ + JUST

Voorstel voor een richtlijn inzake de
Wetgevend
voorwaarden voor toelating van
onderdanen van derde landen in het kader
van een overplaatsing binnen de
onderneming

LNV + EZ
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82

83
JBZ + JUST + Voorstel voor een richtlijn betreffende de
SZW
voorwaarden inzake toegang en verblijf

Wetgevend

van seizoensarbeiders uit derde landen

Het doel, de functies en de verantwoordelijkheden in het
kader van het inreis-/uitreissysteem vaststellen, alsook de
voorwaarden en procedures voor het registreren, opslaan
en raadplegen van inreis-/uitreisgegevens van
onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van
Het doel, de functies en de verantwoordelijkheden in het
kader van het inreis-/uitreissysteem vaststellen, alsook de
voorwaarden en procedures voor het registreren, opslaan
en raadplegen van inreis-/uitreisgegevens van
onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van
de EU overschrijden.
Gemeenschappelijke procedures vaststellen voor het
reguleren van de inreis in de EU en het (tijdelijk) verblijf
van ICT-professionals in het kader van het Beleidsplan
legale migratie van 2005. Een transparante,
vereenvoudigde procedure invoeren voor de toelating van
binnen de onderneming overgeplaatste personen.
Gemeenschappelijke toegangs- en verblifjsvoorwaarden
vaststellen voor seizoensarbeiders uit derde landen als
onderdeel van een uitgebreid pakket maatregelen
voorgesteld in het Beleidsplan legale migratie van 2005.
Een bijzondere doelstelling is het bieden van
rechtszekerheid en een betere bescherming tegen
uitbuiting aan een bijzonder kwetsbare categorie
werknemers uit derde landen. Een andere doelstelling is
het ontwikkelen van het beleid inzake circulaire migratie.

84
JBZ + JUST

85
JBZ + JUST

86
JBZ + JUST

Verslag over immigratie en asiel
Niet-wetgevend Het verslag is een uitvloeisel van het Europees Pact
(tenuitvoerlegging van het Europees Pact,
inzake immigratie en asiel. Het is een bijdrage aan de
en met ingang van 2011 van het
jaarlijkse bespreking in de Europese Raad en is
Stockholmprogramma)
gebaseerd op bijdragen van de lidstaten en gaat
vergezeld van aanbevelingsvoorstellen voor de
tenuitvoerlegging van het pact.
Wetgevingsvoorstel inzake aanvallen
Wetgevend
Onderdeel van de Digitale Agenda - zorgen voor een
tegen informatiesystemen
hoog niveau van bescherming van informatiesystemen
tegen criminele aanvallen. Met het voorstel moet het
huidige beschermingsniveau (FD 2005/222/JBZ) worden
aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.
Groenboek over het recht op
Niet-wetgevend In aansluiting op het uitvoeringsverslag over Richtlijn
gezinshereniging
2003/86/EG van de Raad inzake het recht op
gezinshereniging zal de Commissie een breder opgezette
raadpleging houden in de vorm van een groenboek over
de toekomst van de gezinsherenigingsregeling voor
onderdanen van derde landen.

87
JBZ + JUST

88

Wetgevingsvoorstel inzake strafrechtelijke Wetgevend
maatregelen om de handhaving van
intellectuele-eigendomsrechten te
waarborgen (ter vervanging van het
voorstel van 2006)

Het Commissievoorstel van 2006 wijzigen door
omvangrijke strafrechtelijke sancties in te voeren
(gemeenschappelijke definitie, zwaarte en types van
sancties) in de lidstaten en inbreuken op intellectueleeigendomsrechten aan te merken als een strafbaar feit.

9

A
JBZ + JUST

B
Voorstel voor een herziening van Richtlijn
2006/24/EG (bewaring van gegevens)

C
Wetgevend

89
JBZ + JUST

90
BDO

Wetgevend
Voorstel tot wijziging van Richtl?n
2003/86/EG inzake het recht op
gezinshereniging
Verordening betreffende de oprichting van Wetgevend
een Europees vrijwilligerskorps voor
humanitaire hulpverlening

91

D
De herziening van de richtlijn, die volgt op een evaluatie
van de bestaande gegevensbewaringsrichtlijn en recente
uitspraken van grondwettelijke hoven in de lidstaten,
heeft tot doel de verplichtingen inzake gegevensbewaring
beter af te stemmen op de vereisten inzake
wetshandhaving, bescherming van persoonsgegevens
(recht op privacy) en de werking van de interne markt
(mogelijke verstoringen).
Follow-up van het groenboek van 2010

Een kader creëren om bijdragen van Europese
vrijwilligers aan humanitaire operaties in derde landen te
poolen. De werkingssfeer zal voornamelijk humanitaire
hulp en civiele bescherming omvatten.
Een overzicht geven van de huidige situatie op het
gebied van vrijwilligerswerk op dit terrein in Europa.
Daartoe zullen verschillende scenario's (zowel op
Europees als op nationaal niveau) worden onderzocht en
zal de complementariteit van een Europees
vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening worden
aangegeven.
Een globale strategie uiteenzetten voor schone, energieefficiënte voertuigen die het potentieel om het wegvervoer
koolstofarm te maken tegen 2020 maximaal kunnen
realiseren.
Twee jaar na de inwerkingtreding is het nodig de in de
lidstaten en door de Commissie gemaakte vorderingen te
inventariseren en zich te beraden op mogelijke
voorstellen voor nieuwe acties in het licht van de sociaaleconomische ontwikkelingen en de uitdagingen van de
toekomst.
De klemtoon zal liggen op het herstel van het vertrouwen
in het bedrijfsleven bij de Europese burgers. Daarbij zal
worden ingegaan op de vraag hoe ondernemingen
informatie over milieu-, maatschappelijke en
bestuursaspecten openbaar maken. Het tweede punt van
aandacht is de relatie tussen ondernemingen en
mensenrechten in het licht van recente ontwikkelingen in
de VN. Ten derde zal steun worden uitgesproken voor en
input worden aangedragen voor verschillende
internationale instrumenten, zoals het UN Global
Compact, de OESO-richtsnoeren voor multinationale
ondernemingen en de ontwerp-normen van de ISO
inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen.

BDO

Mededeling over een Europees
vrijwilligerskorps voor humanitaire
hulpverlening

Niet-wetgevend

V&W

Mededeling over groene voertuigen

Niet-wetgevend

EZ

Mededeling over de tussentijdse evaluatie Niet-wetgevend
van de Europese wetgeving voor kleine
ondernemingen

EZ

Mededeling over maatschappelijk
verantwoord ondernemen

EZ + V&W +
OCW

Mededeling over de toekomstige rol van de Niet-wetgevend Vastleggen van de prioriteiten en de belangrijkste
Europese Unie in de ruimte
activiteiten van een toekomstig kaderprogramma voor de
ruimte, uit te overen onder het volgend financieel kader.
Het programma moet een antwoord geven op een aantal
fundamentele beleidsuitdagingen en voortbouwen op wat
in het kader van Galileo, GMES en het KP7-Ruimtethema
is
verwezenlijkt.
Herziening van de richtlijn betreffende de Wetgevend
Nagaan
hoe de richtlijnbepalingen kunnen worden
doorzichtigheid van maatregelen ter
aangepast om de werking van de interne markt voor
regeling van de prijsstelling van
geneesmiddelen te verbeteren, rekening houdende met
de ontwikkeling van het beleid van de lidstaten inzake
geneesmiddelen voor menselijk gebruik en
de opneming daarvan in de nationale
prijsstelling en vergoeding.
Voorstel voor een verordening tot
Wetgevend
Het voorstel zal in het bijzonder, met het oog op het
vaststelling van het Europees programma
volgende meerjarig financieel kader voor de EU, de
voor aardobservatie (GMES)
programmatorische en financiële aspecten regelen van
de dienstverlenings- en infrastructuurcomponenten van
GMES. Het zal ook het juridisch kader vaststellen voor de
uitvoering van de verordening, o.a. de eigendomsrechten,
het gegevensbeleid, governance en internationale
samenwerkingsaspecten van GMES.
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94
Niet-wetgevend

95

96
VWS/JG

97
EZ + OCW

98
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A

B
Verordening tot vaststelling van een
Europees ruimtevaartprogramma

C
Wetgevend

EZ

Mededeling over de stand van zaken van
de regelgeving op het gebied van
nanomaterialen

Niet-wetgevend Gevolg geven aan een in een mededeling van 2008 over
de regelgevingsaspecten van nanomaterialen aangegane
verbintenis om de EU-instellingen te informeren over de
ontwikkelingen in het regelgevingskader voor
nanomaterialen en de tenuitvoerlegging ervan.

EZ

Wetgevend initiatief inzake een kader voor Wetgevend
crisisbeheersing en herstel

FIN

Herziening van de
jaarrekeningenrichtlijnen
Herziening van de richtlijn inzake
instellingen voor
bedrijfspensioenvoorzieningen
Wetgevend instrument inzake het
gemeenschappelijke referentiekader

EZ + V&W +
OCW

D
Artikel 189 VWEU verleent de EU de bevoegdheid om
een Europees ruimtevaartprogramma vast te stellen. De
specifieke doelstelling van het programma is de
uitvoering van het Europees programma voor de ruimte te
ondersteunen, ter aanvulling van de activiteiten van het
ESA en nationale ruimtevaartagentschappen. Het
programma zou voortbouwen op wat in het kader van
Galileo, GMES en het KP7-Ruimtethema is verwezenlijkt.
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SZW

103
JBZ + JUST

Wetgevend
Wetgevens

Wetgevend

104
JBZ + JUST

Voorstel voor een verordening tot
Wetgevend
machtiging voor onderhandelingen over
een overeenkomst inzake de bescherming
en uitwisseling van gegevens voor
rechtshandhavingsdoeleinden met de
Verenigde Staten

JBZ + JUST

Richtlijn over het recht op informatie in het Wetgevend
kader van strafprocedures

JBZ + JUST

Voorstel voor een verordening over het
Wetgevend
conflictenrecht in het
huwelijksvermogensrecht, waaronder de
kwestie van de rechterlijke bevoegdheid en
de wederzijdse erkenning, en voor een
verordening over de vermogensrechtelijke
gevolgen van een scheiding van koppels
uit andere relatievormen

JBZ + JUST

Wetgevingsvoorstel over een
Wetgevend
alomvattende regeling betreffende
bewijsverkrijging in strafzaken die
gebaseerd is op het beginsel van
wederzijdse erkenning en betrekking heeft
op alle soorten bewijsmiddelen
Wetgevingsvoorstel tot invoering van
Wetgevend
gemeenschappelijke normen inzake
bewijsgaring in strafzaken om de
toelaatbaarheid ervan te waarborgen

105

106
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108
JBZ + JUST

109
JBZ + JUST

110

Wetgevingsvoorstel over juridisch advies
en rechtsbijstand

Wetgevend

Follow-up van de mededeling van 2010 om een
effectiever en efficënter kader voor crisisbeheersing tot
stand te brengen.
De verslagleggingsverplichtingen vereenvoudigen en
actualiseren.
Het belang van adequate structuren om de financiering
van de pensioenen te waarborgen, maakt een herziening
van de richtlijn noodzakelijk.
Als vervolg op de mededeling uit 2010 de methode
vaststellen voor het aannemen en toepassen van het
gemeenschappelijke referentiekader.
Een aanbeveling van de Commissie aan de Raad tot
machtiging voor onderhandelingen over een
overeenkomst tussen de EU en de VS over de
bescherming van persoonsgegevens die voor
rechtshandhavingsdoeleinden worden overgedragen of
uitgewisseld. Een dergelijke overeenkomst zou
exploitanten rechtszekerheid bieden met betrekking tot
de gegevensverwerking in zowel de EU als de VS.
Teneinde de wederzijdse erkenning van rechterlijke
beslissingen in de hele EU te vergemakkelijken, zal de
Commissie minimumvoorschriften inzake de rechten van
verdachten in strafprocedures voorstellen. Deze
voorschriften moeten waarborgen dat verdachten
onmiddellijk en volledig in kennis worden gesteld van hun
rechten en de tenlastelegging.
Voorzien in objectieve criteria ter bepaling van de
toepasselijke wetgeving ten aanzien van het
huwelijksvermogen in het geval van internationale
huwelijken, ook ingeval het huwelijksvermogen verdeeld
is over verschillende lidstaten. Tevens ingaan op de
vraag welk nationaal gerechtshof bevoegd is, en voorzien
in een mechanisme voor onderlinge erkenning en
tenuitvoerlegging van beslissingen van een andere
lidstaat.
Dit nieuwe model zou een ruimer toepassingsgebied
kunnen hebben en dient zoveel mogelijk soorten
bewijsmiddelen te bestrijken, de betrokken maatregelen
in aanmerking nemend.

De toelaatbaarheid van bewijsmateriaal dat van een
andere lidstaat is verkregen, komt in de bestaande
regelgeving slechts indirect aan de orde, doordat
gemeenschappelijke normen inzake bewijsgaring
ontbreken. Het risico bestaat dat de uitwisseling van
bewijsmiddelen in strafzaken alleen functioneert tussen
lidstaten met gelijksoortige nationale normen inzake
bewijsgaring.
Procedurele rechten - maatregel C. In strafprocedures
hebben verdachten en beklaagden niet in alle gevallen
voldoende toegang tot eventueel (gedeeltelijk) gratis
juridisch advies, aangezien de voorschriften inzake
rechtsbijstand per lidstaat sterk verschillen.
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A
JBZ + JUST

B
C
Wetgevingsvoorstel inzake een Ecris-TCN- Wetgevend
stelsel voor veroordeelde onderdanen van
derde landen.

111
EZ

112
JBZ + JUST

Wijziging van de richtlijn betreffende
Wetgevend
oneerlijke handelspraktijken
Voorstel voor een verordening betreffende Wetgevend
Eurojust

D
Een gemeenschappelijke index en een "hit/no hit"systeem tot stand brengen waarmee de centrale dienst
voor het strafregister van elke lidstaat snel kan uitzoeken
of en in welke andere lidstaten een onderdaan van een
derde land al eens is veroordeeld.
Modernisering van de richtlijn betreffende oneerlijke
"business-to-consumer"-handelspraktijken.
Eurojust de bevoegdheid verlenen om direct onderzoek in
te leiden, daarbij zijn interne structuur efficiënter maken
en het Europees Parlement en de nationale parlementen
betrekken bij de beoordeling van de activiteiten van
Eurojust, overeenkomstig artikel 85 VWEU.
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JBZ + JUST

114
LNV

115
LNV

116
LNV

Niet-wetgevend Mogelijkheid om het nationale lid van Eurojust meer
bevoegdheden te verlenen, uitbreiding van de
bevoegdheden van het college van Eurojust, of oprichting
van een Europees openbaar ministerie.
Voorstellen over de hervorming van het
Wetgevend
Het GLB-hervormingspakket omvat de volgende
gemeenschappelijk visserijbeleid
voorstellen:een voorstel voor een nieuwe
basisverordening voor het GLB, met inbegrip van
aquacultuur;een voorstel voor een nieuwe verordening
betreffende de gemeenschappelijke
marktordening;voorstellen voor de financiële dimensie
van het nieuwe GLB;technische maatregelen.
Wetgevend
Waarborgen dat er een bescheiden financiële
Verordening van het EP en de Raad
ondersteuning beschikbaar blijft voor het verder
betreffende het opstellen van een
bevorderen van de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van
programma voor de verdere ontwikkeling
het geïntegreerd maritiem beleid zolang de huidige
van een geïntegreerd maritiem beleid
financiële vooruitzichten (2011-2013) nog van toepassing
zijn.
Nieuwe bronnen van groei uit zeeën en
Niet-wetgevend Voortbouwen op een studie betreffende toekomstige
oceanen: mededeling over "blauwe groei" groeiscenario's voor de kustregio's en de maritieme
een nieuwe visie op duurzame groei in de
economie, met bijzondere nadruk op positieve effecten
kustregio's en de maritieme sectoren
voor de werkgelegenheid.
Mededeling over de oprichting van een
Europees openbaar ministerie vanuit
Eurojust

117
ESO

Wetgevingsvoorstellen betreffende het
Wetgevend
Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds
(CF)

ESO

EU-Cohesiebeleid: Strategisch verslag
2010 - Mededeling over de uitvoering van
de cohesieprogramma's 2007-2013 door
de lidstaten

De verordeningen zullen moeten worden
aangepast/vervangen overeenkomstig de EU-prioriteiten
en gericht zijn op de uitvoering van het cohesiebeleid
voor de programmeringsperiode 2014-2020. Zij gaan
vergezeld van nieuwe strategische EU-richtsnoeren
betreffende cohesie voor de periode na 2013.
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119
EZ + ESO

120
ESO

Niet-wetgevend Een overzicht maken van de 27 nationale strategische
verslagen over de verwezenlijking van de doelstellingen
van het cohesiebeleid, de taken van het fonds en de
doelstellingen van de strategische richtsnoeren, de
nationale strategische referentiekaders en de
geïntegreerde richtsnoeren voor groei en
werkgelegenheid.
Mededeling over het vergroten van de
Niet-wetgevend Voorzien in richtsnoeren voor de wijze waarop de
bijdrage van het cohesiebeleid aan de
doelstellingen van het cohesiebeleid inzake duurzame
duurzame ontwikkeling van de EU-regio's
ontwikkeling in overeenstemming kunnen worden
gebracht met de visie van Europa 2020 wat betreft de
en de verwezenlijking van de Europa 2020bevordering van een groenere, meer concurrerende
strategie
economie waarin efficiënter met hulpbronnen wordt
omgegaan.
Mededeling over het vergroten van de
Niet-wetgevend Voorzien in richtsnoeren voor de wijze waarop de
doelstellingen van het cohesiebeleid in overeenstemming
bijdrage van het cohesiebeleid aan de
ontwikkeling van een kenniseconomie,
kunnen worden gebracht met de visie van Europa 2020
regionale innovatie en de verwezenlijking
wat betreft slimme groei, door de ontwikkeling van op
van de Europa 2020-strategie
kennis en innovatie gebaseerde regionale economieën.
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EZ + OCW

122

Voorstel van de Commissie voor het
achtste kaderprogramma

Wetgevend

Betreft het EU-kaderprogramma voor financiering van
onderzoek in de periode 2014-2020. Het voorstel schetst
de grote lijnen, die later worden uitgewerkt met een reeks
voorstellen voor specifieke programma's en regels voor
deelneming.
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(**) Voorstel voor een aanbeveling van de Niet-wetgevend Zoals vastgesteld in Europa 2020, zal de Commissie zich
inspannen om de Europese onderzoekruimte te
Raad inzake gezamenlijke programmering
voltooien, in het bijzonder door de gezamenlijke
op het gebied van "landbouw,
programmering met de lidstaten te bevorderen. Het
voedselzekerheid en klimaatverandering"
verband tussen voedselzekerheid en de gevolgen van de
klimaatverandering voor de landbouw is aangemerkt als
een grote maatschappelijke uitdaging voor Europa, die
vraagt om een gezamenlijk programmeringsinitiatief.
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VWS + LNV

124
EZ + OCW

(**) Voorstel voor een aanbeveling van de Niet-wetgevend Het verband tussen gezondheid, voeding en het
voorkomen van voedingsgerelateerde ziekten is
Raad inzake gezamenlijke programmering
aangemerkt als een grote maatschappelijke uitdaging
op het gebied van gezondheid, voeding en
voor Europa, die vraagt om een gezamenlijk
het voorkomen van voedingsgerelateerde
programmeringsinitiatief.
ziekten
Wetgevend
De voorgestelde wetgeving, die betrekking heeft op 2012
Voorstel betreffende het Euratomen 2013, is gericht op voortzetting van de activiteiten van
kaderprogramma voor activiteiten inzake
het zevende Euratom-kaderprogramma (vastgesteld in
onderzoek en onderwijs op het gebied van
kernenergie (met inbegrip van ITER)
2006) en op ondersteuning van de opbouwfase van ITER,
Besluit inzake het specifieke programma
overeenkomstig nieuwe begrotingsbehoeften. De regels
voor indirecte acties Verordening met
voor deelneming voorzien in een alomvattend kader dat
regels inzake deelneming en de
ervoor moet zorgen dat het Euratom-kaderprogramma
verspreiding van onderzoeksresultaten
efficiënt ten uitvoer wordt gelegd en door vereenvoudigde
procedures voor alle deelnemers toegankelijk is.
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EZ + OCW
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EZ + OCW
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FIN

128
BDO

129
BDO

130
V&W

131

Mededeling van een overkoepelend
Niet-wetgevend Stappen vaststellen voor de tenuitvoerlegging van een
actieplan voor de ontwikkeling van de EOR
onderzoeks- en innovatieplan. De mededeling zal
samenhangen met de voorbereiding van het achtste
kaderprogramma.
Tussentijdse evaluatie van het zevende
Niet-wetgevend Lering trekken uit het zevende kaderprogramma, met het
kaderprogramma
oog op het in 2011 voor te stellen achtste
kaderprogramma.
Wetgevingsvoorstel voor een
Wetgevend
Belastingregels vereenvoudigen, nalevingskosten
gemeenschappelijke geconsolideerde
verminderen en fiscale belemmeringen voor
heffingsgrondslag voor de
grensoverschrijdende handel wegnemen.
vennootschapsbelasting (CCCTB)
Wetgevend
Aangezien de EU bij het Verdrag van Lissabon
Voorstel voor een verordening tot
uitsluitende bevoegdheid is toegekend betreffende
vaststelling van overgangsregelingen voor
internationale investeringsovereenkomsten
directe buitenlandse investeringen, roept het
tussen lidstaten en derde landen
voortbestaan van de internationale
investeringsovereenkomsten van de lidstaten, en van de
daarin aangegane verplichtingen, enige vragen op. De
verordening moet rechtszekerheid over de status en
geldigheid van internationale
investeringsovereenkomsten tussen lidstaten en derde
landen bieden door toestemming te geven voor het van
kracht blijven van dergelijke overeenkomsten en door te
voorzien in een procedureel kader voor de
onderhandelingen over en de sluiting van dergelijke
overeenkomsten in de toekomst.
Technische verlenging van het huidige stelsel van
Voorstel voor een verordening houdende Wetgevend
algemene tariefpreferenties (APS), met inbegrip van de
verlenging van de geldigheidsduur van het
algemeen preferentiestelsel (APS)
speciale subregelingen APS+ en EBA ("Everything But
(overgangsverordening)
Arms"). De voorgestelde verordening tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 732/2008 betreft alleen de
technische wijzigingen die nodig zijn voor de verlenging
van de geldigheidsduur van het huidige APS tot en met
31 december 2013. Het voorstel houdt niet in dat wordt
beoordeeld of de huidige begunstigen nog in aanmerking
komen voor het APS.
Pakket duurzaam vervoer: herziening van Wetgevend/niet- Het wetgevingsvoorstel ter herziening van de huidige
de TEN-T-richtsnoeren
wetgevend
TEN-T-richtsnoeren is gericht op een kernnetwerk
waarmee de belangrijkste doelstellingen van het TEN-Tbeleid optimaal zouden moeten kunnen worden
verwezenlijkt. Het gaat vergezeld van een verslag over de
voortgang van de prioritaire TEN-T projecten en het TENT-beleid.
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Niet-wetgevend Acties beschrijven voor een geïntegreerde bevordering
Pakket veiligheid: Naar een Europese
van veiligheid op de weg (rijgedrag, voertuigen,
ruimte voor veilig wegvervoer tegen 2020:
infrastructuur) via diverse beleidssectoren (vervoer,
strategische richtsnoeren voor veiligheid
gezondheidszorg, onderzoek, nieuwe technologie,
op de weg (mededeling)
132
externe dimensie van veiligheid op de weg).
V&W
Pakket interne markt: herschikking van het Wetgevend
Verduidelijken van de bepalingen uit het eerste
eerste spoorwegpakket
spoorwegpakket om te zorgen voor meer duidelijkheid
133
en/of sturing met betrekking tot de tenuitvoerlegging.
V&W
Luchthavenpakket: Mededeling over
Wetgevend/niet- De stand van zaken op het gebied van het
luchthavenbeleid, vergezeld van
wetgevend
luchthavenbeleid beschrijven, de voortgang bij de
wetgevingsvoorstellen
tenuitvoerlegging van het actieplan voor capaciteit
inventariseren en zorgen voor evaluatie van de
134
slotsverordening en de richtlijn betreffende
135
Annex III
V&W +
Richtlijn 94/25/EG met betrekking tot
Verbeteren van de lawaai- en uitlaatemissies van
VROM/WWI pleziervaartuigen
pleziervaartuigen en zowel de volksgezondheid als het
milieu beter beschermen; daarbij de nalevingskosten
beperken die voortvloeien uit de uiteenlopende
emissienormen in verschillende rechtsgebieden. De
richtlijn wordt afgestemd op het nieuwe wettelijk kader
136
(Besluit 768/2008/EG).
V&W
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