Prioritaire selectie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal uit het
Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie

Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking
1. Een Europese veiligheidsagenda1
Een mededeling waarin een Europese veiligheidsagenda voor de periode 2015-2020 zal
worden voorgesteld, op grond van een evaluatie van de lopende acties, en nieuwe acties
zullen worden aangewezen in het licht van de nieuwe dreigingen.
Commissie voor Europese Zaken
2. Mededeling over het Europees nabuurschapsbeleid
Een gezamenlijke mededeling van de Hoge Vertegenwoordiger en de Commissie over de
uitkomst van de evaluatie van het Europese nabuurschapsbeleid (ENB) met het oog op het
formuleren van nieuwe beleidsoriëntaties na een raadpleging die tezamen met het jaarlijkse
ENB-pakket zal plaatsvinden.
Commissie voor Economische Zaken
3. Het investeringsplan voor Europa: wetgevende follow-up
De follow-upmaatregelen omvatten de oprichting van het Europees Fonds voor strategische
investeringen (ESIF), het versterken van de samenwerking met de nationale
stimuleringsbanken en het toegankelijker maken van financiering voor kleine en middelgrote
ondernemingen.
4. Strategisch kader voor de energie-unie
Het strategisch kader zal focussen op: zekerheid van de energievoorziening; integratie van
de nationale energiemarkten; vermindering van de Europese vraag naar energie; het
koolstofarmer maken van de energiemix en bevordering van onderzoek en innovatie op
energiegebied. De herziening van de EU-regeling voor de handel in emissierechten in het
kader van het wetgevend kader voor de periode na 2020 zal er deel van uitmaken.
5. Een handels- en investeringsstrategie voor banen en groei
Een algehele evaluatie van de strategie voor het EU-handelsbeleid, en met name de bijdrage
ervan aan de werkgelegenheid, groei en investeringen. De evaluatie zal betrekking hebben
op alle aspecten van het handelsbeleid, met inbegrip van bilaterale, plurilaterale en
multilaterale onderhandelingen en autonome maatregelen. Zij zal gepaard gaan met
strategische beleidsoriëntaties op al deze gebieden voor de komende vijf jaar.
Commissies voor Economische Zaken en Veiligheid & Justitie
6. Pakket voor de digitale interne markt (DIM)
Maken dat consumenten grensoverschrijdende toegang tot digitale diensten krijgen, gelijke
concurrentievoorwaarden voor ondernemingen en een goede omgeving voor een bloeiende
digitale economie en samenleving creëren. Het pakket omvat, naast andere
wetgevingsvoorstellen, de modernisering van het auteursrecht.
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Voor alle geselecteerde voorstellen geldt dat de titel en de beschrijving van de werkingssfeer en
doelstellingen zijn vermeld zoals is opgenomen in het Werkprogramma 2015 van de Europese
Commissie (COM(2014)910).

Commissie voor Financiën
7. Actieplan voor de inspanningen ter bestrijding van belastingontwijking en belastingfraude,
onder meer een mededeling over een nieuwe benadering van de vennootschapsbelasting in
de interne markt, in het licht van de wereldwijde ontwikkelingen
Met de op het niveau van de OESO en de G20 betreffende grondslaguitholling en
winstverschuiving verrichte werkzaamheden als uitgangspunt, zal het actieplan maatregelen
omvatten op EU-niveau om te evolueren naar een systeem waarbij over winsten belasting
wordt geheven in het land waar zij worden gemaakt, ook in de digitale economie. Een
mededeling met het oog op het stabiliseren van de grondslagen voor de
vennootschapsbelasting in de EU voor een rechtvaardig belastingklimaat, en betreffende ook
de hervatting van de werkzaamheden voor een gemeenschappelijke geconsolideerde
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting.
Commissies voor Financiën, Economische Zaken en Europese Zaken
8. Pakket verdieping van de economische en monetaire unie
Het pakket omvat de follow-up van de evaluatie van de meest recente maatregelen inzake
economische governance ("het sixpack" en "het twopack"), stimuleringsmaatregelen voor
structurele hervormingen en de externe vertegenwoordiging van de economische en
monetaire unie.
Commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad en Veiligheid en Justitie
9. E-privacyrichtlijn
Evaluatie van Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie, in
aansluiting op de overeenstemming over het voorstel inzake gegevensbescherming. aan de
gang, naar verwachting in 2016 afgerond.
Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad
10. Illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf
Evaluatie van Richtlijn 2002/90/EG tot omschrijving van hulpverlening bij illegale
binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf en van Kaderbesluit 2002/946/JBZ van de
Raad tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulpverlening bij
illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf. Doel hiervan is de doeltreffende
bestrijding van mensensmokkel zonder humanitaire bijstand te criminaliseren. Resultaten
verwacht in 2015.
Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
11. Deelname aan en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroten
Een pakket maatregelen ter ondersteuning van de lidstaten om burgers, met name langdurig
werklozen en jongeren, aan het werk te krijgen en een gekwalificeerde beroepsbevolking te
ontwikkelen. Dit omvat follow-upmaatregelen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief,
een voorstel voor een aanbeveling van de Raad over de integratie van langdurig werklozen,
alsook maatregelen ter bevordering van de ontwikkeling van vaardigheden.
Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Immigratie & Asiel/JBZRaad
12. Een Europese migratieagenda
Het doel is een nieuwe benadering uit te werken inzake legale migratie om van de EU een
aantrekkelijke bestemming te maken voor talent en vaardigheden, alsook het beheer van
migratie te verbeteren door intensiever samen te werken met derde landen, de lasten beter
te spreiden en illegale migratie en mensensmokkel te bestrijden. De agenda omvat ook de
herziening van de richtlijn inzake de blauwe kaart, de Europese arbeidsvergunning voor
hooggekwalificeerde werknemers.

