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Versterking van de followup van de economische
governance

Follow-up van de Commissievoorstellen van 29 september
2010 die tot doel hebben het Europese begrotingskader te
versterken en het macro-economisch toezicht uit te breiden tot
het voorkomen van ongunstige macro-economische
onevenwichtigheden.
Om het feit aan te pakken dat financiële instellingen,
beleggers, kredietverleners en overheidsinstanties te veel op
ratings vertrouwen en dat er te weinig mededinging is in de
sector van de ratingbureaus, en om ervoor te zorgen dat het
"model dat de emittent betaalt" naar behoren functioneert en
dat met de specifieke kenmerken van ratings voor
overheidsschulden rekening wordt gehouden.

FIN

Om de samenwerking en coördinatie tussen de betrokken
autoriteiten te bevorderen, hun van een consistent
instrumentarium te voorzien en bankliquidatiefondsen op te
zetten.

FIN

Om bij te dragen tot de totstandkoming van een geïntegreerde
en eengemaakte markt voor hypothecair krediet door het
consumentenvertrouwen en de consumentenbescherming te
versterken, grensoverschrijdende kredietverlening en
–opneming te stimuleren en scherpere marktconcurrentie in
de hand te werken. Om de financiële stabiliteit in de gehele EU
te bevorderen door te voorkomen dat de werking van de
markten voor hypothecair krediet tot te hoge schuldenlasten,
wanbetalingen en gedwongen verkopen kan leiden. Te
publiceren samen met de mededeling over optimale
hypotheekpraktijken ter voorkoming van beslag en de
aanbeveling over financiële inclusie.

FIN

Roadmap energie 2050

De roadmap schetst een aantal mogelijke
ontwikkelingstrajecten voor het EU-energiesysteem tot 2050
om een koolstofarm systeem met een efficiënt gebruik van
hulpbronnen tot stand te brengen. Ze moet toelaten de
effecten van de huidige beslissingen beter te beoordelen en
een beter inzicht verschaffen in de strategische keuzes die op
dit moment moeten worden gemaakt (bv.
infrastructuurplanning).

EZ

Europees energieefficiëntieplan tot 2020

De Commissie zal voor alle sectoren, waaronder de
bouwsector, nutsvoorzieningen, vervoer en de industrie,
nagaan welke de belangrijkste maatregelen zijn om tegen
2020 op een kostenefficiënte wijze een energiebesparing van
20% te realiseren. Tegelijk zullen de ervaringen uit het eerste
energie-efficiëntieplan worden geanalyseerd.

EZ

Wijziging van de
verordening inzake
ratingbureaus

Wetgevend initiatief inzake
een kader voor
crisisbeheersing en afwikkeling in de
banksector
Richtlijn inzake
verantwoord lenen

Commissie

FIN
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Richtlijn inzake energieefficiëntie en
energiebesparing

Dit initiatief is een vervolg op het Europees energieefficiëntieplan. Het voorziet in een uitgebreid kader voor het
beleid inzake energie-efficiëntie en energiebesparing van de
lidstaten, met doelstellingen, de rol van nationale actieplannen
voor energie-efficiëntie, een voorbeeldfunctie voor de
overheid, financiering en consumenteninformatie. Voorts
worden instrumenten ontwikkeld om de markt voor
energiediensten te ontwikkelen en moeten energiebedrijven
bijdragen tot het bevorderen van energiebesparingen in het
kader van de energievoorzieningsketen, waaronder de
distributie aan eindgebruikers. Er wordt een kader gecreëerd
voor een grotere efficiëntere opwekking, transmissie en
distributie, met inbegrip van een sterkere maatregelen om
warmtekrachtkoppeling en collectieve verwarmings- en
koelingsinstallaties te promoten. Dit kader vervangt Richtlijn
2006/32/EG inzake energiediensten.

EZ

Wetgevingsvoorstel voor
een alternatief
geschillenregelingsmechanisme (ADR) in de
EU

ADR-regelingen kunnen de consument in staat stellen om
goedkoop, eenvoudig en snel genoegdoening te krijgen. Zij
kunnen een belangrijk instrument zijn voor bedrijven om hun
reputatie te vrijwaren en het vertrouwen van de consument te
bewaren. ADR is nog niet volledig benut. Niet alle
consumentengeschillen kunnen via ADR opgelost worden
omdat in sommige sectoren geen regelingen bestaan.
Consumenten en bedrijven zijn zich vaak niet bewust van de
mogelijkheden van ADR. Meer ADR zal het vertrouwen van de
consument in winkelen over de grenzen en het functioneren
van de interne markt ten goede komen.

JUS

"Smart Borders"initiatieven:

De veiligheid van onze grenzen waarborgen en ervoor zorgen
dat Europa toegankelijk blijft voor frequente reizigers, door
gebruik te maken van moderne technologie bij het
grensbeheer. Het EES zou inlichtingen verschaffen die nietlegale immigranten (met name personen die de toegestane
verblijfsduur overschrijden) helpen identificeren en opsporen,
en zodoende illegale immigratie ontmoedigen. Het systeem
zou ook bijdragen tot het handhaven van een hoog niveau van
veiligheid, doordat het informatie zou leveren die terreurdaden
en zware criminaliteit kan helpen voorkomen en het oppakken
van vermoedelijke terroristen en criminelen mogelijk maakt.

JBZ

Mededeling over de
mogelijke introductie van
een ESTA (elektronisch
systeem voor
reisvergunningen) in de EU

Naar aanleiding van de invoering van een ESTA (elektronisch
systeem voor reisvergunningen) door de VS en Australië zal in
de mededeling worden ingegaan op de vraag of de EU een
dergelijk systeem ook dient te introduceren als onderdeel van
een geïntegreerd grensbeheer en als aanvulling op haar
huidige visumbeleid.
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Initiatief inzake
Nieuwe richtsnoeren voor het ontwikkelingsbeleid vaststellen,
modernisering van het EU- voortbouwend op de uitkomst van de raadpleging die is
ontwikkelingsbeleid
ingeleid met het Groenboek over het EU-ontwikkelingsbeleid
ter ondersteuning van inclusieve en duurzame groei, en op
andere elementen zoals het Groenboek over begrotingssteun.
Het initiatief zal worden geflankeerd door de initiatieven
"Versterken van groei en investeringen (banen scheppen in
partnerschap met de privésector)", "Begrotingssteun" en
"Duurzame ontwikkeling/Klimaatverandering en energie als
groeimotor".

BDO

Modernisering van de
humanitaire hulpverlening

BDO

De herziening van Verordening 1257/96 van de Raad
betreffende humanitaire hulp heeft hoofdzakelijk tot doel de
wetgeving aan te passen aan de nieuwe institutionele en
beleidsomgeving.
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Commissie

Richtsnoeren voor het
Naar aanleiding van de financiële crisis nam de Commissie in
redden en herstructureren 2009 een mededeling aan over de herstructurering van
van financiële instellingen banken, waarin de bijzondere voorwaarden werden
uiteengezet die banken in acht dienden te nemen ten aanzien
van met de crisis verband houdende staatssteun aan
financiële instellingen op grond van artikel 107, lid 3, onder b),
VWEU. Er zullen nieuwe richtsnoeren inzake het redden en
herstructureren van financiële instellingen worden opgesteld,
om rekening te houden met de lessen van de crisis en een
nieuwe regeling voor de financiële sector in te stellen op grond
van artikel 107, lid 3, onder c).

FIN

Wederzijdse erkenning van Met het besluit wordt beoogd een minimumaantal beginselen
identificatie en evast te stellen voor de wederzijdse erkenning van nationale eauthenticatie
identificatie en e-authentificatiemechanismen wanneer eID
over grenzen heen wordt gebruikt.

BZK

Mededeling van de
Commissie over een
initiatief voor nieuwe
competenties

De mededeling hangt samen met het initiatief Nieuwe
vaardigheden voor nieuwe banen. Zij beoogt de ontwikkeling
van een op sleutelcompetenties gebaseerde aanpak op het
gebied van beroepsopleiding, volwasseneneducatie en hoger
onderwijs en bouwt voort op de aanbeveling inzake
sleutelcompetenties uit 2006, maar gaat ook verder. Zij
ondersteunt de inspanningen in de lidstaten om deze andere
gebieden van onderwijs en opleiding te moderniseren, waarbij
vooral aandacht wordt besteed aan beoordelings- en
valideringskwesties en aan de ontwikkeling van een
gemeenschappelijke taal inzake competenties voor de
onderwijs- en opleidingswereld en het arbeidsleven. Ook de
voorstellen voor een forum op hoog niveau over
basisvaardigheden en voor een Europees
vaardighedenpaspoort passen in dit kader.

OCW

Voorstel voor een besluit
van de Raad betreffende
werkgelegenheidsrichtsnoeren

Volgens artikel 148 VWEU moet de Raad, op voorstel van de
Commissie, jaarlijks richtsnoeren opstellen waarmee de
lidstaten bij hun werkgelegenheidsbeleid rekening moeten
houden. Het voorstel van de Commissie zal jaarlijks in januari,
en voor het eerst in 2011, worden aangenomen.

SZW

Mededeling inzake de
continuïteit van de
energievoorziening en
internationale
samenwerking

Deze mededeling bevat een algemene analyse van de externe
dimensie van het EU-energiebeleid. Er worden prioriteiten
vastgesteld voor de externe samenwerking van de EU op het
gebied van energie met het oog op de realisatie van de
energiedoelstellingen op grond van artikel 194 VWEU.

BDO
(EZ)

Advies van de Commissie
over het verzoek om
toetreding tot de EU van
Servië

Beoordelen of Servië klaar is om aan de Kopenhagen-criteria
voor EU-lidmaatschap en aan de voorwaarden voor het
stabilisatie- en associatieproces te voldoen, de gevolgen van
de toetreding van Servië voor bepaalde EU-beleidsterreinen
onderzoeken en aanbevelingen aan de Raad doen voor zijn
antwoord op het verzoek van Servië.

ESO
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Jaarlijks pakket Europees Een mededeling uitbrengen waarin de conclusies worden
nabuurschapsbeleid (ENP) gepresenteerd van een strategische evaluatie van het ENP,
vijf jaar na de lancering ervan, gebaseerd op een brede
raadpleging van de lidstaten, de partnerlanden en andere
belanghebbenden. De mededeling zal vergezeld zijn van 14
werkdocumenten van de diensten van de Commissie (12
landenverslagen, een sectoraal verslag en een verslag over
het Oostelijk partnerschap met het oog op de EaP-top in de
eerste helft van 2011).

ESO

Voorstel voor een
herziening van het besluit
betreffende overdraagbare
ziekten in combinatie met
een initiatief betreffende
preventie en beheersing
van andere ernstige
grensoverschrijdende
bedreigingen van de
gezondheid op EU-niveau
(bescherming van de
gezondheid in de Europese
Unie)

Het initiatief voor bescherming van de gezondheid is gericht op
herziening en actualisering van de bestaande EU wetgeving
inzake overdraagbare ziekten (Besluit 2119/98 en
uitvoeringsbesluiten) en op versterking van de samenwerking
op EU-niveau met betrekking tot ernstige
grensoverschrijdende bedreigingen van de volksgezondheid,
vanuit een wereldwijd volksgezondheidsperspectief ("all
hazards"-benadering die rekening houdt met de bestaande
structuren en mechanismen op EU-niveau).

VWS

Richtlijn inzake het gebruik
van passagiersgegevens
voor wetshandhavingsdoeleinden (Europees PNR)

Herformuleren van het voorstel voor een EU-PNR-kaderbesluit
ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.
Overeenkomstig het voorstel zullen luchtvaartmaatschappijen
de PNR-gegevens van hun reizigers ter beschikking moeten
stellen van de wetshandhavingsinstanties van de lidstaten.

JBZ

Europees Programma voor
het traceren van
terrorismefinanciering
(Europees TFTP)

De overeenkomst tussen de EU en de VS over een
programma voor het traceren van terrorismefinanciering
(TFTP) stelt op langere termijn de instelling in de EU in het
vooruitzicht van een met het TFTP gelijkwaardig systeem, dat
een meer gerichte overdracht van gegevens in de toekomst
omvat en het mogelijk maakt op het grondgebied van de EU
gegevens te extraheren. Bij artikel 2 van het Besluit van de
Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de
EU en de VS wordt de Commissie verzocht om uiterlijk 1
augustus 2011 een wettelijk en technisch kader voor de
extractie van gegevens op het grondgebied van de EU voor te
stellen.

JBZ
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Wetgevingsvoorstel
betreffende de oprichting
van een Europees
grensbewakingssysteem
(Eurosur)

Het doel van Eurosur is, de bewaking van de buitengrenzen
van het Schengengebied, met name de zuidelijke zeegrenzen
en de oostelijke landgrenzen, te verscherpen. Eurosur zal een
mechanisme instellen waarmee de autoriteiten van de
lidstaten die grensbewakingsactiviteiten uitvoeren
(grenswachten, kustwachten, politie, douane, marine)
operationele informatie kunnen uitwisselen en kunnen
samenwerken met elkaar en met FRONTEX om het aantal
dodelijke slachtoffers op zee en het aantal illegale
immigranten die de EU ongemerkt binnenkomen te
verminderen, en de interne veiligheid te verhogen door
grensoverschrijdende criminaliteit zoals terrorisme,
mensenhandel, wapen- en drugssmokkel enz. aan banden te
leggen. In het wetgevingsvoorstel zal daarom, met het oog op
de totstandbrenging van het technisch en operationeel kader
van Eurosur, de nadruk liggen op de bevoegdheden en de
taken van de nationale coördinatiecentra, de inrichting van een
gedecentraliseerd communicatienetwerk en de vaststelling van
gemeenschappelijke regels voor de uitwisseling van informatie
tussen de nationale
coördinatiecentra en FRONTEX.

JBZ

Verordening tot instelling
van een procedure voor het
bevriezen van middelen
van personen die verdacht
worden van terroristische
activiteiten in de EU

In het kader van de bestaande "pre-Lissabon"-maatregelen
om de middelen van welbepaalde personen of groepen te
bevriezen ter voorkoming en bestrijding van terreurdaden is
het, doordat een wettelijke grondslag ontbreekt, niet
toegestaan een lijst op te stellen van personen die verdacht
worden van terroristische activiteiten in de EU. Om deze
leemte op te vullen, is bij het Verdrag van Lissabon voorzien in
een rechtsgrond (artikel 75 VWEU) ten behoeve waarvan een
aanvullende procedure voor het opstellen van een lijst van
"interne" terroristen moet worden ontwikkeld.

JUS/JBZ

Groenboek over een
kaderinitiatief inzake
corporate governance

Het bezien van een reeks kwesties in verband met corporate
governance waarmee ondernemingen te maken hebben, zoals
onder meer de effectieve werking van raden van bestuur, de
bescherming van minderheidsaandeelhouders, de
betrokkenheid van aandeelhouders en beleggers en algemene
kwesties betreffende de werking van het "naleven of
motiveren"-stelsel en het toezicht in de verschillende lidstaten.

JUS

Follow-up van het
groenboek over corporate
governance in financiële
instellingen

De kwaliteit van corporate-governancemechanismen in
financiële instellingen verbeteren om een herhaling te
voorkomen van de problemen met de corporate governance
bij banken en andere financiële instellingen die aan de
financiële crisis van 2008 hebben bijgedragen.

FIN

Wetgevingsvoorstel inzake
de communicatie met
familie, werkgevers en
consulaire instanties in
strafrechtelijke procedures

Voorzien in consequente en adequate gemeenschappelijke
minimumregels inzake het recht voor verdachten of
beklaagden die in het kader van strafrechtelijke procedures
eender waar in de EU van hun vrijheid beroofd zijn, om ten
minste één persoon daarvan in kennis te stellen. Dit voorstel
maakt deel uit van het stappenplan ter versterking van de
procedurerechten van verdachten of beklaagden in
strafprocedures.

JBZ/JUS
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(Eerste en tweede fase
van) raadpleging van de
Europese sociale partners
over het combineren van
werk, gezin en privéleven
(2011)

In aansluiting op het Handvest van de vrouw (2010) en op het
pakket van 2008 zal de Commissie de Europese sociale
partners raadplegen over aanvullende wetgevende
maatregelen om het evenwicht tussen werk en privéleven te
verbeteren, onder andere over vaderschaps- en zorgverlof.
Het doel van deze maatregelen is tweeledig: de
arbeidsparticipatie van vrouwen doen toenemen, omdat zij het
grootste deel van de zorg voor kinderen en andere verwanten
voor hun rekening nemen, en de demografische uitdaging
aanpakken. Afhankelijk van de uitkomst van de raadpleging,
zal de Commissie in 2012 eventueel een wetgevingsvoorstel
op dit gebied doen, onder andere over vaderschaps- en
zorgverlof.

SZW

Belasting op de financiële
sector

Dit initiatief bouwt voort op de mededeling van 7 oktober
waarin een tweesporenaanpak wordt voorgesteld voor de
belasting op de financiële sector om het hoofd te bieden aan
mondiale en Europese uitdagingen. De Commissie is
voorstander van een belasting op financiële transacties (FTT)
op mondiaal niveau. Op het niveau van de EU lijkt een
belasting op financiële activiteiten (FAT) haar de beste
aanpak. De Commissie zal deze mogelijkheden verder
onderzoeken om in de zomer van 2011 met beleidsinitiatieven
voor de belastingheffing van de financiële sector te komen.
Voordat een voorstel wordt gedaan, zal het zaak zijn na te
gaan welk het cumulatieve effect zou zijn van nieuwe
regelgeving, eventuele bankheffingen en belastingen op de
financiële instellingen.

FIN

Initiatief betreffende
grensoverschrijdende
successiebelastingen

De coördinatie tussen de EU-lidstaten op het gebied van
successiebelastingen bevorderen om dubbele belasting en
dubbele niet-belasting in grensoverschrijdende situaties te
voorkomen, en de lidstaten op dit gebied aanbevelingen doen.

FIN

Voorstel inzake
beveiligingsscanners

Als follow-up van het verslag over beveiligingsscanners van
juni 2010, en afhankelijk van de resultaten van de
effectbeoordeling, zal dit voorstel een regelgevingskader
creëren voor het gebruik van beveiligingsscanners in EUluchthavens.

JBZ
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Verordening (EG) nr.
De Schengengrenscode codificeren in verband met technische
562/2006 van het
aanpassingen.
Europees Parlement en de
Raad van 15 maart 2006
tot vaststelling van een
communautaire code
betreffende de
overschrijding van de
grenzen door personen
(Schengengrenscode)

JBZ

Richtlijn 93/109/EG tot
vaststelling van de wijze
van uitoefening van het
actief en passief kiesrecht
bij de verkiezingen voor het
Europees Parlement ten
behoeve van de burgers
van de Unie die verblijven
in een lidstaat waarvan zij
geen onderdaan zijn

De administratieve verkiezingsformaliteiten voor burgers en
nationale instanties verminderen en het huidige mechanisme
om te voorkomen dat voor dezelfde Europese verkiezingen in
twee verschillende lidstaten wordt gestemd, efficiënter maken.

BZK

Richtlijn 2003/42 van het
Europees Parlement en de
Raad inzake de melding
van voorvallen in de
burgerluchtvaart

De richtlijn heeft tot doel ongevallen in de luchtvaart te
voorkomen door informatie over voorvallen in de
burgerluchtvaart ('voorbodes van ongevallen') te verzamelen
en te analyseren. Het doel van de herziening is efficiënter
gebruik te maken van gegevens over voorvallen op EU-niveau,
met name door dergelijke gegevens beter op te nemen in een
gegevensbank en de stroom van kwalitatieve gegevens tussen
de luchtvaartautoriteiten te verbeteren en te vereenvoudigen,
teneinde ongevallen te voorkomen.

JUS
(V&W)

EU-wetgeving inzake de
gezondheid van planten
(derde van een pakket van
drie maatregelen)

Dit initiatief beantwoordt aan de noodzaak de bestaande
fytosanitaire wettelijke regelingen te moderniseren, op basis
van de recente ex-post evaluatie daarvan. Door verbetering
van de preventie van nieuwe ziekten en plagen kunnen
kostbare campagnes om die in een later stadium te beheersen
en uit te roeien, voorkomen worden, evenals een verhoogd
gebruik van pesticiden. Ook kunnen daardoor duurzame
productie en het concurrentievermogen van de
landbouwsector, de voedselveiligheid, en de bescherming van
bossen, landschappen en tuinen bevorderd worden. Betere
wetgeving en beter geharmoniseerde uitvoeringsbepalingen
zullen een effectievere aanpak van de fytosanitaire problemen
als gevolg van globalisering en klimaatverandering mogelijk
maken.

LNV

