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Geachte voorzitter, 

Hierbij ontvangt u het werkprogramma van de Commissie voor 2017, dat vandaag is 

vastgesteld. 

Uit de State of the Union-rede van voorzitter Juncker en de intentieverklaring van 

14 september blijkt duidelijk dat we bij de verwezenlijking van de tien politieke prioriteiten 

van de Commissie moeten streven naar een balans. Door enerzijds breed en ambitieus te 

werk gaan waar het moet, en ons anderzijds terughoudend en bescheiden op te stellen waar 

het kan, kunnen we het hoofd bieden aan de politieke, economische, sociale en 

veiligheidsuitdagingen die dringend om Europees optreden vragen.  

Het werkprogramma van de Commissie voor volgend jaar bevat de kerninitiatieven die we 

tegen het eind van 2017 op tien prioritaire gebieden ten uitvoer willen leggen. Verder worden 

er maatregelen uit hoofde van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving 

(Refit) in beschreven en is er informatie in opgenomen over de prioritaire voorstellen 

waarover de medewetgevers hopelijk vlot overeenstemming bereiken. Daarnaast noemt de 

Commissie in haar werkprogramma een aantal hangende voorstellen die zij van plan is in te 

trekken omdat zij inmiddels achterhaald zijn, alsmede een aantal handelingen waarvoor zij 

om dezelfde redenen intrekking zal voorstellen.  

De vaststelling van het werkprogramma van de Commissie wordt gevolgd door een 

gedachtewisseling tussen de Commissie, het Europees Parlement en de Raad, die moet leiden 

tot overeenstemming over een gezamenlijke verklaring. Hierin zullen onze brede, 

gemeenschappelijke doelstellingen en prioriteiten voor het komende jaar worden vastgelegd 

en de belangrijkste voorstellen worden aangeduid, die in het wetgevingsproces prioriteit 

zouden moeten krijgen.  

Ik zou eens te meer willen beklemtonen dat deze Commissie onverminderd prioriteit hecht 

aan een actieve en nauwe dialoog met de nationale parlementen, teneinde de democratische 

legitimiteit van onze maatregelen te versterken. Evenals in voorgaande jaren brengen de 

leden van de Commissie desgevraagd graag een bezoek aan de nationale parlementen om het 

werkprogramma 2017 te presenteren en bespreken. 
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U vindt hierbij het werkprogramma voor 2017 in de drie werktalen. Zodra de andere 

taalversies beschikbaar zijn, zullen deze op de gebruikelijke wijze aan de nationale 

parlementen worden toegezonden. 

Hoogachtend, 

 

 

Frans Timmermans 

Eerste vicevoorzitter 


