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Europese strategie
voor veilig internet

Doel van dit initiatief is het om: de belangrijkste risico's en I&A/JBZ
uitdagingen te beschrijven, alsmede de economische en
geopolitieke kansen; een vergelijking te maken met de
paraatheid of politieke aandacht voor dit thema in andere,
derde landen; een beschrijving te geven van de
belangrijkste kwesties of de belangrijkste problemen die
moeten worden aangepakt; de bestaande of geplande
initiatieven te onderzoeken voor zover deze bestaan, maar
ook duidelijk aan te geven waar meer EU-initiatief nodig is.
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Openbare financiën In de mededeling over de openbare financiën in de EMU - FIN
in de EMU 2012
2012 worden de gevolgen/uitdagingen voor het beleid
gepresenteerd zoals die naar voren komen uit het
jaarverslag over de openbare financiën. Dat verslag geeft
een overzicht van de begrotingsontwikkelingen in de EUlidstaten en bespreekt actuele onderwerpen op het gebied
van het begrotingsbeleid en de begrotingsbewaking in de
3
EU.
Groenboek
Dit groenboek zal op zoek gaan naar goede praktijken en SZW
herstructurering en succesvol beleid op het gebied van herstructurering en
economische
aanpassing aan veranderende omstandigheden, om zo
aanpassing
werkgelegenheid, groei en concurrentievermogen te
bevorderen. In dit document worden de recente
werkzaamheden van de Europese Commissie, de sociale
partners, de lidstaten en vele andere stakeholders
meegenomen. Het doel is, om in het licht van de lessen
die zijn opgedaan tijdens de economische teruggang, een
frisse kijk te bieden op dit beleidsdebat.
4
Doel is de onderhandelingen af te ronden over het voorstel SZW
Bescherming van
van de Commissie uit 2005, zoals dat in 2007 werd
aanvullende
aangepast. Met name zou het voorstel ingaan op de
pensioenrechten
van mensen die van kwestie van de wachttijden (de tijd dat iemand in dienst
moet zijn vooraleer pensioenrechten haar/hem
baan veranderen
onherroepelijk worden toegekend).
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Vrij verkeer van
Dit initiatief is bedoeld om Verordening (EEG) nr.
SZW
werknemers binnen 1612/1968 van de Raad (gecodificeerd door Verordening
de Unie
(EU) nr. 492/2011) betreffende het vrije verkeer van
werknemers binnen de Unie beter afdwingbaar te maken.
Het zal de bestaande barrières voor de mobiliteit van
werknemers binnen de EU opruimen door de bij EUwetgeving verleende rechten beter afdwingbaar te maken
en door informatie en juridische ondersteuning te bieden
aan migrerende werknemers die met discriminatie op
grond van nationaliteit te maken krijgen.
6

1

Europese prioriteiten Kamercommissies WP2012
Ter plenaire vaststelling
B

D

E
Commissie

Titel

Toelichting

Jaarlijks pakket
uitbreiding - 2012

De Commissie is door de Raad uitgenodigd regelmatig
verslag uit te brengen over kandidaat-lidstaten en
potentiële kandidaat-lidstaten. Op basis van het
strategiedocument van de Commissie kan de Europese
Raad aan het einde van elk jaar de grote strategische
oriëntaties voor de uitbreiding vastleggen. Het
uitbreidingspakket zal ook monitoring van Kroatië
omvatten met het oog op de toetreding van het land.

Pakket Europees
nabuurschapsbeleid
en oostelijk
partnerschap

De Hoge Vertegenwoordiger en de Commissie hebben
ESO
van de Raad het verzoek gekregen om in 2012 verslag te
doen over de stand van uitvoering van de voorstellen uit
de mededeling van 25.5.2011 waarin het Europese
nabuurschapsbeleid (ENB) werd doorgelicht. Dit ENBpakket zal bestaan uit: een mededeling waarin de
belangrijkste ontwikkelingen en de strategische oriëntaties
voor het komende jaar worden uiteengezet; een
afzonderlijke mededeling met een routekaart voor het
oostelijke partnerschap, en een aantal bijlagen, met
landenverslagen over de partners die een ENB-actieplan
zijn overeengekomen.
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ESO

7

8
Dit initiatief wil Verordening (EG) nr. 1236/2005 wijzigen
ESO
Reguleren van de
handel in bepaalde na een herziening als reactie op verzoeken van lidstaten, BDO
het Europees Parlement en ngo's.
goederen die
gebruikt zouden
kunnen worden voor
de doodstraf,
foltering of andere
9 wrede, onmenselijke
3) Medische
Het voorstel wil ervoor zorgen dat het regelgevingskader VWS
hulpmiddelen voor in-niet alleen innovatie in deze sector blijft bevorderen, maar
vitrodiagnostiek
ook de veiligheid van patiënten garandeert. Het
regelgevingskader zal worden aangepast aan de
technische en wetenschappelijke vooruitgang, zal
duidelijkere en eenvoudigere regels bevatten en zal de
nodige instrumenten bieden voor het beheer op EUniveau. Een en ander is noodzakelijk geworden door de
stijgende vraag op de markt voor combinatieproducten. De
doelstellingen zijn een betere bescherming van de
gezondheid voor alle Europese patiënten en gebruikers,
een versterking van Europa's toppositie inzake innovatie
op dit gebied en een soepeler functioneren van de interne
markt en de internationale handel.
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Oprichting van de
Artikel 88 VWEU voorziet in een nieuwe rechtsgrondslag I&A/JBZ
Europese
voor Europol.
11 politiedienst
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Ontwerponderhandelingsrich
tsnoeren inzake
visumfaciliteringsen
overnameovereenko
msten met bepaalde
landen uit het
zuidelijke
Middellandse
Zeegebied, in het
kader van het
aanknopen van een
dialoog met die
landen over
migratie, mobiliteit
12 en veiligheid
Industriebeleid voor
de
beveiligingsindustrie

Dit initiatief zal de hervormingen die de partnerlanden
willen doorvoeren, ondersteunen en aanmoedigen,
doordat hun burgers een mogelijkheid krijgen voor meer
mobiliteit richting de EU-lidstaten, terwijl toch de
dieperliggende oorzaken van migratiestromen worden
aangepakt.

I&A/JBZ

Een sterke interne markt voor beveiliging uitbouwen door BDO
de compartimentering van de markt weg te werken, door
de industriële basis te versterken en door het
concurrentievermogen van de EU-beveiligingsindustrie in
de wereld te vergroten. Een uiteenlopende aanpak in de
lidstaten heeft verschillende veiligheidsmarkten doen
13
ontstaan.
Naar een voorstel
Dit initiatief is een follow-up op de solidariteitsclausule
BDO
betreffende de
(artikel 222, lid 3) die bepaalt dat de Unie en de lidstaten V&J
solidariteitsclausule gezamenlijk uit solidariteit moeten optreden indien een
lidstaat getroffen wordt door een terroristische aanval, een
natuurramp of een door de mens veroorzaakte ramp.
Volgens het VWEU moet er in dit verband een
gezamenlijke voorstel van de Commissie en de Hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken
en veiligheidsbeleid komen.
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Schaduwbankieren

Een in de tweede jaarhelft goed te keuren mededeling ter FIN
aanvulling op en ter uitvoering van de G20-workflow.

Collectief
rechtenbeheer:
Muziekrechten onlinemuziek*

Het voorgestelde instrument zal een dubbele focus
V&J
hebben: i) algemene regels en transparantie die gelden
voor alle auteursrechtenorganisaties, en ii) specifieke
regels voor licentiëring van onlinemuziek, om de digitale
eengemaakte markt te stimuleren en meer
grensoverschrijdende diensten aan te bieden aan klanten
in de hele EU. (1ste kwartaal 2012)

Bijzondere
waarborgen voor
kwetsbare
verdachten of
beklaagden

Dit initiatief wil ervoor zorgen dat in de EU verdachten of I&A/JBZ
beklaagden die de inhoud of de betekenis van het proces
niet kunnen begrijpen of volgen (bijvoorbeeld ten gevolge
van leeftijd, of geestelijke of lichamelijke toestand),
bijzondere aandacht krijgen.
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Minimumvoorschrift
en met betrekking
tot de bestanddelen
van strafbare feiten
en met betrekking
tot straffen op het
gebied van de
18 illegale drugshandel
De genderbalans in
raden van bestuur
van
beursgenoteerde
ondernemingen
verbeteren (soft law)
19
e-Justitie

Lidstaten in staat stellen illegale drugshandel
I&A/JBZ
doeltreffender aan te pakken en een gemeenschappelijke
EU-aanpak van drugshandel stimuleren door afstemming
van definities van strafbare feiten en sancties, het
aanpakken van tekortkomingen die in 2009 aan het licht
zijn gekomen bij de evaluatie van Kaderbesluit
2004/757/JBZ, en dit instrument vervangen.
Na de gendergelijkheidsstratgie zou deze aanbeveling de SZW
genderbalans in raden van bestuur van ondernemingen
willen verbeteren. Gendergelijkheid is niet alleen een
fundamenteel recht, maar is ook van cruciaal belang voor
de groei en het concurrentievermogen van de EU.

I&A/JBZ
Dit initiatief zal het e-Justitie-project versterken als
instrument om groei en rechtszekerheid op de interne
markt te bevorderen. Het e-Justitie-project wil het
justitiebeleid ondersteunen door ict te gebruiken om
informatie over justitie in de EU te verbeteren en te
stroomlijnen, door toegang tot de rechter in alle lidstaten te
vereenvoudigen en door rechterlijke samenwerking en
20
procedures te bevorderen.
Instrument voor
Deze maatregel vormt een aanvulling op het
V&J
alternatieve
wetgevingsvoorstel van de Commissie voor alternatieve
geschillenbeslechtin geschillenbeslechting voor consumenten, met een
g in zakelijke
mechanisme dat is aangepast voor zakelijke geschillen.
geschillen
Alternatieve geschillenbeslechting stimuleren zal het mkb
meer vertrouwen gegeven om over de grenzen heen actief
te worden en zal ook de interne markt beter laten
21
functioneren.
Insolventieprocedur Herziening van de insolventieverordening (Verordening
FIN
es
(EG) nr. 1346/2000), met ook de kwestie van insolventie
van groepen ondernemingen, met het oog op een grotere
doeltreffendheid en doelmatigheid van
grensoverschrijdende insolventieprocedures.
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Toekomstige
Mededeling betreffende de toekomstige strategie voor de KOREL
strategie voor de
ultraperifere gebieden, na de gezamenlijke memoranda
ultraperifere regio's van de regio's en de lidstaten "De ultraperifere gebieden
tegen 2020" en hun andere bijdragen.
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Behoorlijk bestuur Dit initiatief zal een versterkte strategie ontwikkelen om de FIN
met betrekking tot
EU te beschermen tegen de uitdagingen van weinig
belastingparadijzen* coöperatieve jurisdicties buiten de EU (o.a.
belastingparadijzen en agressieve fiscale planning). (4e
kwartaal 2012)
24
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Spoorwegpakket: 1) Verdere openstelling van de sector spoorvervoer (voor de IMRO
Toegang tot de
markt voor binnenlands passagiersvervoer) houdt in dat
spoorwegmarkt*
het bestaande acquis inzake toegang tot de
spoorwegmarkt moet worden aangepast (1ste
spoorwegpakket en de aanpassingen daarvan) en dat de
nodige aanpassingen moeten gebeuren aan de
verordening openbaredienstcontracten in het spoorvervoer
(Verordening (EG) nr. 1370/2007), onder meer een
verplichting om openbaredienstcontracten toe te wijzen via
een inschrijvingsprocedure. Dit initiatief zal ook zorgen
voor niet-discriminerende toegang tot
spoorweginfrastructuur, ook tot spoorgebonden diensten,
met name door een structurele scheiding door te voeren
tussen infrastructuurbeheer en de levering van diensten
(ontvlechting). Dit initiatief zal vergezeld gaan van een
mededeling over de herziening van de organisatie van de
spoorwegmarkt, waarin ook een beoordeling zal worden
gemaakt van niet-discriminerende toegang tot
spoorinfrastructuur.
2) Europees
spoorwegbureau
(ERA)*

Dit initiatief zal de rol van het Europees spoorwegbureau IMRO
op het gebied van veiligheid van het spoorvervoer
versterken, met name door het toezicht op de nationale
veiligheidsmaatregelen van nationale veiligheidsinstanties
en op de geleidelijke harmonisering daarvan. Het zal ook
een eengemaakte typegoedkeuring van
spoorwegvoertuigen en een eengemaakte
veiligheidscertificering voor spoorwegondernemingen
proberen tot stand te brengen. De richtlijnen veiligheid en
interoperabiliteit (Richtlijn 2004/49/EG en Richtlijn
2008/57/EG) moeten eventueel worden aangepast. (4e
kwartaal 2012)

Schone energie voor
het vervoer. Een
strategie voor
alternatieve
brandstoffen

Het witboek vervoer beklemtoont dat het vervoerssysteem IMRO
minder van olie afhankelijk moet worden. Dit initiatief wil
de doorbraak van alternatief vervoer op EU-markt
versnellen, onder meer door de noodzakelijke normen
vast te stellen voor uitrusting en opslagsystemen. Het zal
nagaan welke EU-initiatieven mogelijk zijn om het gebruik
van alternatieve EU-brandstoffen te stimuleren en zal het
bedrijfsleven, de publieke sector en de consument een
duidelijke en coherente visie bieden op de
marktontwikkelingen voor vervoersystemen op
alternatieve brandstoffen.
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Met een asterisk (*)
zijn de initiatieven
gemarkeerd die de
Commissie toezegt
in 2012 te
realiseren
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