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Geachte voorzitter, 

Ik heb het genoegen u hierbij het werkprogramma van de Commissie voor 2018 te doen 

toekomen, dat vandaag is vastgesteld. 

In de Staat van de Unie van voorzitter Juncker en de intentieverklaring van 13 september is 

de koers uitgezet voor een positieve agenda voor de totstandbrenging van een Europa dat 

meer verenigd, sterker en meer democratisch is.  

De Europese Unie heeft een hernieuwde dynamiek gevonden op basis waarvan wij de 

volgende veertien maanden samen hard kunnen werken aan daadwerkelijke vorderingen met 

de tien politieke prioriteiten die voorzitter Juncker aan het begin van het mandaat heeft 

vastgesteld, evenals aan de strategieën waarmee die worden uitgevoerd. Verder hebben wij 

de richting aangegeven voor onze gemeenschappelijke toekomst met 27 lidstaten door middel 

van een reeks discussienota's en meer toekomstgerichte initiatieven.  

Gezien de komende verkiezingen voor het Europees Parlement, bevinden wij ons thans in een 

tijd waarin wij resultaten moeten boeken. Prioritaire wetgevingsdossiers moeten worden 

aangenomen en voor zover mogelijk worden uitgevoerd voordat het einde van het mandaat 

van het Parlement is bereikt. In de praktijk houdt dat in dat de Commissie uiterlijk in mei 

2018 met belangrijke wetgevingsvoorstellen zal komen. Wij zullen wij ons verder meer 

inspannen om te waarborgen dat bestaande EU-wetgeving op doeltreffende wijze wordt 

toegepast en gehandhaafd, zodat de beoogde voordelen ervan ten goede komen aan de 

burgers en bedrijven.   

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

tegen het eind van 2018 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. Tevens omvat het 

werkprogramma 15 voorstellen die in behandeling zijn en waarover naar verwachting geen 

akkoord wordt bereikt, die hun doel niet meer vervullen of die uit technisch oogpunt 

achterhaald zijn, alsmede een aantal wetgevingsinstrumenten die zullen worden ingetrokken. 

Zoals voorzitter Juncker in de Staat van de Unie heeft aangekondigd, zal de Commissie 
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binnenkort het mandaat van de taskforce betreffende subsidiariteit en evenredigheid 

presenteren, waarin een rol is weggelegd voor de nationale parlementen. 

Uitvoering gevend aan het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven, zal een 

gedachtewisseling tussen de Commissie, het Europees Parlement en de Raad plaatsvinden, 

die tegen het einde van het jaar moet leiden tot overeenstemming over een gezamenlijke 

verklaring. Hierin zullen brede doelstellingen en prioriteiten voor volgend jaar worden 

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

prioriteit zouden moeten krijgen.  

Deze Commissie hecht onverminderd prioriteit aan een actieve en nauwe dialoog met de 

nationale parlementen, teneinde de democratische legitimiteit van onze maatregelen te 

versterken. Evenals in voorgaande jaren zullen de leden van de Commissie een bezoek 

brengen aan de nationale parlementen om het werkprogramma 2018 te presenteren en 

bespreken.  

U vindt hierbij het werkprogramma voor 2018 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 


