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Uitgelicht...

Mondeling overleg met minister Dijsselbloem over Europees Semester

 28 april 2015 - De commissies voor Financiën, voor Economische Zaken en voor Europese Zaken
hebben op 28 april jl. een mondeling overleg gevoerd met minister Dijsselbloem van Financiën over
het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van het Europees
Semester 2015. Tijdens het mondeling overleg heeft de minister onder andere een toelichting
gegeven op: 
- bepaalde externe aannames die ten grondslag liggen aan de gepresenteerde macro-economische
vooruitzichten; 
- hoe alternatieve scenario's in het kader van de uitgevoerde gevoeligheidsanalyse worden gekozen; 
- de wijze waarop de Raad van State als onafhankelijke begrotingstoezichthouder het
Stabiliteitsprogramma beoordeelt; 
- de budgettaire ruimte voor de herziening van het belastingstelsel 
- en de financiële risico's voor Nederland die samenhangen met een eventueel vertrek van
Griekenland uit de Eurozone ("Grexit").

Aan het mondeling overleg is schriftelijke correspondentie voorafgegaan: op 24 april jl. reageerde de
minister van Financiën op een brief van de drie commissies van 21 april jl., met daarin vragen van de
fracties van VVD en D66.

Nederland dient als onderdeel van het Europees Semester, een jaarlijkse cyclus van economische
beleidscoördinatie, het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma vóór 1 mei
2015 aan de Europese Commissie aan te bieden. Beide stukken, met daarin de begrotingsplannen
voor het komende jaar, worden, na beoordeling door de Europese instellingen, opgevolgd door een
reeks zogeheten lidstaatspecifieke aanbevelingen van de Raad van Ministers. Door voorafgaand aan
het verzenden van de stukken naar Brussel overleg met de minister te voeren, kan parlementaire
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controle van de Kamer bij de vaststelling van de hoofdlijnen van de begroting voor het volgende jaar
geborgd worden.

lees meer
Themapagina Europees Semester 2015

Nieuws uit de Kamer

Impressie Algemene Europese Beschouwingen 2015

 14 april 2015 - In de Eerste Kamer vonden op dinsdag 14 april de Algemene Europese
Beschouwingen met minister Koenders (Buitenlandse Zaken) plaats. In dit jaarlijks terugkerend debat
wordt gesproken over diverse Europese onderwerpen. Dit jaar werd er met name ingegaan op de
Staat van de Europese Unie 2015 die minister Koenders op 23 februari 2015 naar het parlement
stuurde: 'Een democratische en concurrerende Unie die werkt voor alle burgers'. Ook werd er
gesproken over de ontwikkelingen in Oekraïne en het Midden-Oosten en over de toekomst van
Europese integratie.

Het debat is na de eerste termijn aan de kant van de Kamer geschorst, wegens persoonlijke
omstandigheden van de minister van Buitenlandse Zaken. Op dinsdag 19 mei 2015 wordt het debat
hervat, met het antwoord van de minister op de vragen en opmerkingen van de Kamerleden in eerste
termijn.

Een uitgebreid verslag van het debat op 14 april 2015 kunt u hier teruglezen.

lees meer
Themapagina Algemene Europese Beschouwingen 2015

Commissievoorzitter Economische Zaken bij interparlementaire conferentie Economie en
Digitale Zaken

 20 april 2015 - De commissievoorzitter van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken
mevrouw Kneppers-Heijnert was op 19 en 20 april aanwezig bij de interparlementaire conferentie
over Economie en Digitale Zaken in Riga.

In verschillende sessies werd vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar het vraagstuk. De
eerste sessie behandelde de invloed van 'Big Data and Cloud Computing' waarbij sprekers als
eurocommissaris Oettinger in gesprek gingen met sprekers uit de praktijk en met de aanwezige
parlementariërs. 

De tweede sessie ging over de fragiele balans tussen 'Security and Privacy in Digital Space'.
Sprekers brachten onder andere naar voren dat burgers online dezelfde balans tussen een gevoel
van veiligheid en het recht op privacy moeten hebben als offline. Daarnaast werd benadrukt dat
technologische ontwikkelingen hand in hand moeten gaan met het recht op privacy en andere
mensenrechten.

In de derde en laatste sessie werd gesproken over de invloed van digitale ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt en hoe hiermee om te gaan binnen het onderwijs. Sprekers tijdens de sessie 'Education
and Employment in a Digital Economy' waren onder anderen de minister van Economische Zaken
Reizniece-Ozola van Letland en mevrouw o'Neil van een opleidingsinstituut (Digital Skills Academy)
specifiek gericht op de ICT sector. Dit instituut springt in het oog vanwege de sterke binding tussen
theorie en praktijk in de leerstof. De heer Uulis van 'Mission Possible' benadrukte tot slot het belang
van meer vrouwen in de ICT sector.

Nadere schriftelijke vragen over het Europees Fonds voor strategische investeringen

 21 april 2015 - Kort na de aankondiging van haar investeringsplan voor Europa ter bevordering van
groei en werkgelegenheid heeft de Europese Commissie op 13 januari 2015 het wetgevingsvoorstel
betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) voorgelegd aan de Raad en

http://www.eerstekamer.nl/eu/thema/europees_semester_2015
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20150223/brief_inzake_staat_van_de_europese
http://www.eerstekamer.nl/eu/nieuws/20150414/impressie_algemene_europese
http://www.eerstekamer.nl/eu/thema/algemene_europese_beschouwingen_6
http://www.eerstekamer.nl/persoon/prof_mr_dr_e_m_kneppers_heijnert
http://parleu2015.lv/en/events/view/8
http://parleu2015.lv/files/digitala-konference/background_note_session_i_en.pdf
http://parleu2015.lv/files/digitala-konference/background_note_session_ii_en.pdf
http://parleu2015.lv/files/digitala-konference/background_note_session_iii_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0903&from=EN
http://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2015_10_voorstel_voor_een/document/f=/vjr4mw41g7q2.pdf


09-12-2021 12:12 nieuwsbrief EUpdate nr. 11 - 2014 - 2015

https://www.euds.nl/print/eupdate/2014-2015/nr-11-0 3/6

het Europees Parlement (zie elders in deze editie van de EUpdate). Het kabinet heeft op 6 februari
2015 in een BNC-fiche de Nederlandse aandachtspunten bij dit voorstel belicht.

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken (EZ) hebben naar aanleiding van het
wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie en het BNC-fiche van de regering op dinsdag 3
maart 2015 schriftelijke vragen gesteld aan de minister van EZ.

Op 21 april 2015 hebben de leden van de PvdA-fractie en de GroenLinks-fractie inbreng geleverd
voor nader schriftelijk overleg met de minister van EZ. De PvdA-fractieleden hebben vragen over
investeringen in Zuid-Europese economieën gesteld en vragen tevens naar enkele voorbeelden van
onderwijsinvesteringen die aan de EFSI-criteria kunnen voldoen.

De fractieleden van GroenLinks vragen onder andere of de minister ook van mening is dat het EFSI
een uitgelezen kans is om de economie verder te vergroenen. Zij dragen daarbij een aantal projecten
aan en vragen of de regering bereid is deze in overweging te nemen. Daarnaast vragen zij of de
minister bereid is zich hard te maken voor een sterkere democratische controle op het EFSI door het
Europees Parlement en een sterkere rol voor de Europese Rekenkamer.

lees meer
Dossier E150002 op de Europapoort
zie eerder
Antwoorden op de schriftelijke vragen over het Europees Fonds voor Strategische Investeringen
(nieuwsbrief EUpdate nr. 10 - 2014 - 2015) Schriftelijke vragen over Europees Fonds voor
Strategische Investeringen (nieuwsbrief EUpdate nr. 8 - 2014 - 2015)

Nadere vragen over Nederlandse bijdrage aan versterking Frontex-operaties in de
Middellandse Zee

 30 april 2015 - Naar aanleiding van de bespreking in de commissie I&A/JBZ van het verslag van het
schriftelijk overleg met de staatssecretaris van V&J, heeft de commissie reeds op 7 april
2015 besloten in nader schriftelijk overleg te treden over de Nederlandse bijdrage aan de Frontex-
operatie Triton. Bij dit nader schriftelijk overleg is ook de Verklaring van de buitengewone Europese
Raad van 23 april 2015 betrokken, die geheel in het teken stond van de verdrinking van migranten in
de Middellandse Zee. In deze Verklaring kondigt de Europese Raad een versterking aan van de
Frontex-operaties Triton en Poseidon. De leden van de fractie van GroenLinks wensen van de
staatssecretaris te vernemen welke bijdrage de Nederlandse regering aan de
aangekondigde versterking zal leveren en wanneer deze zal worden gerealiseerd. Een groot aantal
fracties heeft zich bij de vragen aangesloten. 

 

 

 

Nieuws van de PV Staten-Generaal Brussel

Groen licht Europees Parlement voor onderhandelingen EFSI

 29 april 2015 - Vorige week heeft de Europese Investeringsbank (EIB) de eerste vier projecten
aangewezen die zouden kunnen rekenen op een investering uit het Europees Fonds voor
Strategische Investeringen (EFSI). Het gaat om uitbreiding van de luchthaven in het Kroatische
Dubrovnik, de bouw van veertien nieuwe gezondheidscentra in Ierland, Spaans
gezondheidsonderzoek en industriële renovatie in Italië. Het fonds zal naar verwachting midden 2015
operationeel worden.

De onderhandelingen over het EFSI tussen de Raad en het Europees Parlement (EP) zijn op 23 april
gestart. Het EP gaf hiervoor groen licht door het aannemen van een resolutie op 20 april. In deze
resolutie wordt de onderhandelingspositie van het EP duidelijk. Het EP wil invloed op de
samenstelling van het bestuur van EFSI. Daarnaast moet er vooraf en achteraf getoetst worden op
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het effect van investeringen op werkgelegenheid en economische groei. Ook moet worden gekeken
hoe een project bijdraagt aan het halen van de zogeheten 2020-doelen. Tot slot is het EP tegen het
gebruik van Horizon 2020 en Connecting Europe Facility programma’s als geldstromen voor het
EFSI. In plaats hiervan zouden de flexibiliteitsinstrumenten van het EU lange-termijn budget moeten
worden benut.

Tijdens de onderhandelingsbijeenkomst op 23 april hebben beide partijen hun mandaat uitgesproken.
Donderdag 30 april worden de onderhandelingen hervat. Het EP en de Raad zullen dan spreken over
mogelijke geldstromen vanuit het EU budget.

Het EFSI is onderdeel van Junckers Investeringsplan voor Europa. Het fonds moet ten minste 315
miljard euro gaan mobiliseren voor risicovolle projecten in de transport-, infrastructuur, energie-,
onderwijs- en gezondheidssector. Ook wordt er geld vrijgemaakt voor de kredietverlening voor het
midden- en kleinbedrijf. De Europese Commissie (EC) en EIB steken er gezamenlijk voor 21 miljard
euro aan garanties in (Europese begroting 16 miljard euro; EIB 5 miljard euro). Door middel van een
hefboomwerking moet het fonds private investeringen aan gaan trekken.

De Europese Commissie kwam op 26 november 2014 met een mededeling over het Investeringsplan
en op 13 januari 2015 werd het officieel gepubliceerd. Het plan werd al in december 2014
goedgekeurd door de Europese regeringsleiders en begin maart 2015 maakte de Raad van
Ministers de weg vrij voor onderhandelingen met het EP. Hoewel de gehele Raad overwegend
positief was over het fonds, benadrukten Nederland, Duitsland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk
het belang van een onafhankelijke selectie van projecten door een expertgroep. De Eerste Kamer is
in schriftelijk overleg met de regering over het EFSI en de onderhandelingen die daarover gaande zijn
tussen Raad en EP (zie bijdrage elders in deze editie van de EUpdate).

lees meer
Dossier E150002 op de Europapoort

Nederlands EU-voorzitterschap 2016

Voorzitters Eerste en Tweede Kamer ondertekenen Trio Verklaring in Rome

 20 april 2015 - De parlementen van Nederland, Slowakije en Malta gaan intensief samenwerken bij
hun aanstaande EU-voorzitterschappen. De Voorzitters van deze parlementen, onder wie de
Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, en de Voorzitter van de Tweede Kamer,
Anouchka van Miltenburg, hebben dit maandag 20 april 2015 vastgelegd in een zogenoemde 'Trio
Verklaring'. Dit gebeurde in het Italiaanse parlement in Rome, tijdens de jaarlijkse vergadering van
Voorzitters van parlementen van lidstaten van de Europese Unie.

In de Trio Verklaring staat onder meer dat de parlementen - zowel op politiek als op ambtelijk niveau -
goed zullen communiceren over de parlementaire conferenties die zij organiseren, en over andere
parlementaire activiteiten die betrekking hebben op het EU-Voorzitterschap. Bij de ondertekening van
de samenwerkingsovereenkomst stonden de parlementsvoorzitters stil bij de kansen die het EU-
Voorzitterschap biedt, bij de verantwoordelijkheden die het met zich meebrengt en bij de
samenwerking met het Europees Parlement. Ook de belangrijke rol die nationale parlementen spelen
in het Europese besluitvormingsproces, werd belicht.  

Het Nederlandse EU-Voorzitterschap

Volgens de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, markeert het vaststellen van de
Trio Verklaring de start van een periode van actieve samenwerking tussen de drie parlementen.
Broekers-Knol: "Ik durf te zeggen dat er sprake is van een zekere synergie tussen onze parlementen.
Voor ons is dat de voorbode van een goed partnerschap."

Tijdens het Nederlandse Voorzitterschap, dat loopt van 1 januari tot 1 juli 2016, is 'samen bouwen
aan parlementaire controle' het overkoepelende thema. De Voorzitter van de Tweede Kamer,
Anouchka van Miltenburg, gaf uitleg over de invulling van het Nederlandse Voorzitterschap. "We
organiseren vier vaststaande interparlementaire conferenties, waaronder de reguliere COSAC-
bijeenkomst en een conferentie over Buitenlandse Zaken en Veiligheid. Daarnaast komen er twee
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conferenties waarvan we het onderwerp zelf hebben gekozen; één over mensenhandel en één over
energie, inclusief innovatie en circulaire economie."  

De voorbereidingen voor het Nederlandse Voorzitterschap zijn gestart. Beide Kamervoorzitters zien
de ondertekening als een belangrijke eerste stap in dit proces.

lees meer
Trio Verklaring Nederland, Slowakije en Malta
Statements Kamervoorzitters

Politieke voorbereiding interparlementaire conferenties vordert voorspoedig

 29 april 2015 - In de EUpdate van 26 maart jl. werd al stilgestaan bij de start van de politiek-
inhoudelijke voorbereiding van de zes interparlementaire conferenties die de Staten-Generaal zullen
organiseren tijdens het Nederlandse EU-Voorzitterschap in de eerste helft van 2016. Inmiddels zijn
alle politieke voorbereidingsgroepen (PVG's) voor de verschillende conferenties bijeengekomen om
te spreken over de inhoudelijke vormgeving van de conferenties. 

 

zie eerder
Politieke voorbereiding interparlementaire conferenties op de rails (nieuwsbrief EUpdate nr. 10 - 2014
- 2015) Politieke voorbereiding interparlementaire conferenties EU-Voorzitterschap van start
(nieuwsbrief EUpdate nr. 9 - 2014 - 2015)

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 30 april 2015 - Voor de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt wekelijks een
overzicht samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. U treft hierbij links aan
naar de meest recente overzichten, verdeeld naar Directoraat-Generaal én naar de
beleidsverantwoordelijke commissie in de Eerste Kamer. Wil de Kamer een voorstel nader
bestuderen, dan wordt dit in de verantwoordelijke commissie aan de orde gesteld. Besluit een
commissie een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, dan wordt op de Europapoort de
Europese website van de Eerste Kamer - een apart dossier aangemaakt.

Heeft u als lezer van deze EUpdate commentaar op een Europees voorstel, maak dan gebruik van
het contactformulier op de commissiepagina's van de Europapoort.

lees meer
week 16
week 17
week 18

Colofon

Via deze link kunt u zich vrijblijvend aanmelden als lezer van EUpdate.

Deze nieuwsbrief biedt actuele informatie in het kader van de parlementaire controle van de Eerste
Kamer op het Europese beleids- en wetgevingsproces. Tevens geeft deze nieuwsbrief voor
belangstellenden inzicht in de wijze waarop de Eerste Kamer haar controlerende taken uitvoert en
informatie over de voortgang op actuele beleidsterreinen.

Via elektronische links biedt de nieuwsbrief direct toegang tot openbare documenten en dossiers.

De EUpdate verschijnt driewekelijks.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door de ambtelijke staf van de Eerste Kamer.
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Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. 
Vragen en suggesties over de inhoud kunt u mailen aan de redactie.
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