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Uitgelicht...

MFK op de schop

 15 juli 2016 - Als het aan het Europees Parlement ligt, wordt het huidige meerjarig financieel kader
(MFK) voor de EU aangepast. Een greep uit de wensenlijst; het aantal beperkingen op het punt van
begrotingsflexibiliteit moet worden geschrapt, middelen voor het investeringsfonds EFSI mogen niet
meer ten koste gaan van bestaande EU-programma’s. Daarnaast moet de begroting beter toegerust
worden om uitdagingen (bijv. als gevolg van migratiecrisis) op te vangen en vraagt het EP om een
vereenvoudigde en resultaatgerichte begroting.

De suggesties van het EP voor de herziening staan in een initiatiefrapport “Voorbereiding van de
postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het
Commissievoorstel” dat op 6 juli jl. is aangenomen. Het EP staat daarmee op het standpunt dat de
voorziene evaluatie van het huidige MFK eind dit jaar gevolgd moet worden door een voorstel tot
aanpassing van dat MFK.

Het Nederlands kabinet heeft een non paper aan de Europese Commissie gestuurd i.v.m. de
aanstaande review. Het kabinet concludeert dat onderzocht zou moeten worden hoe flexibiliteit,
verstandig begrotingsbeleid en transparantie binnen de werkingssfeer van de huidige MFK-
verordening vergroot kunnen worden. De zekerheid in het huidige MFK moet behouden blijven.

Een aantal van de wensen die het EP uit, kan mogelijk al doorgevoerd worden in de EU-begroting
voor 2017. De ontwerpbegroting bedraagt €134,9 miljard aan betalingen (zie deze factsheet), waarbij
de Commissie prioriteit geeft aan investeringen in het economisch herstel en de vluchtelingencrisis.
De Raad en EP stelden eerder hun richtsnoeren vast voor de begroting en moeten nu in
onderhandeling om overeenstemming te vinden over de begroting.

Uit het initiatiefrapport blijkt ook dat het EP een andere opzet voorziet voor het MFK ná 2020. Zo
moet de duur van het MFK gelijklopen met de vijfjarige cyclus van het EP, waarmee de Europese
verkiezingen een forum zijn voor debat over de toekomstige uitgavenprioriteiten. Ook is meer
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flexibiliteit nodig, het huidige kader is te rigide en niet voldoende toegerust op crisissen. Daarom moet
er een permanente EU-crisisreserve komen.

Uit het Nederlandse non paper blijkt dat het kabinet voorstander is om te onderzoeken welke
verbeteringen structureel mogelijk zijn. Hierbij wordt onder andere gedacht aan een simpeler en
rechtvaardiger financiering van het EU-budget, een budget dat bestand is tegen onvoorziene
omstandigheden, en aan het verbeteren van de effectiviteit van EU uitgaven door een Europese
toegevoegde waarde te creëren.

Tot slot vraagt het EP om hervorming van het systeem van eigen middelen; dit moet eenvoudiger,
transparanter en billijker. De discussie hierover wordt ná de zomer voortgezet. Op 7 en 8 september
is er een interinstitutionele conferentie voor onder andere nationale parlementen om de zogeheten
Monti groep van input te voorzien. Deze groep presenteert eind dit jaar haar rapport met
aanbevelingen voor een herziening van het stelsel van eigen middelen. De Eerste Kamerleden Van
de Ven (VVD), Oomen (CDA), Backer (D66) en Van Rooijen (50PLUS) zullen aan deze conferentie
deelnemen. 

lees meer
MFK themapagina op de Europapoort

Nieuws uit de Kamer

Minister V&J beantwoordt vragen over EU-VS Privacy Shield

 12 juli 2016 - De minister van Veiligheid en Justitie (V&J) heeft op 5 juli 2016 een brief beantwoord
met nadere vragen van de fracties van D66 en de SP over het totstandgekomen EU-VS Privacy
Shield. In de beantwoording gaat de minister van V&J in op vragen over de verhouding tussen het
Privacy Shield en Europese regelgeving, gegevensvergaring in bulk, het doorsturen van gegevens
door Amerikaanse partijen naar derde landen, andere adequacy decisions, de verantwoordelijkheid
van de Europese Commissie tegenover burgers en toetsing door de CTIVD.

De commissies I&A/JBZ en V&J bespraken de reactie van de minister op 12 juli 2016 en besloten in
nader schriftelijk overleg te treden met de regering. Dit zullen zij naar verwachting volgende week per
brief kenbaar maken. Deze brief zal worden gepubliceerd op www.europapoort.nl.

Achtergrond 
De commissiesI&A/JBZ en V&J volgen al geruime tijd de onderhandelingen tussen de EU en de VS
over de totstandkoming van het EU-VS Privacy Shield en hebben hierover meerdere malen
schriftelijk overleg gevoerd met de regering. Op 12 juli 2016 zijn de onderhandelingen afgerond en is
het Privacy Shield door de Europese Commissie formeel aangenomen. Na de ongeldigverklaring van
de (oude) Safe-Harbour overeenkomst door het Europees Hof van Justitie is er nu een nieuw
rechtskader voor de doorgifte van persoonsgegevens van de EU naar de VS.

lees meer
Dossier E160016 op de Europapoort

Europees migratiebeleid onder de loep

 15 juli 2016 - Nu het Nederlandse Voorzitterschap van de EU is afgerond, heeft de commissie
I&A/JBZ de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer Klaas Dijkhoff, op 12 juli 2016
uitgenodigd voor een mondeling overleg over de bereikte resultaten in het Europese migratiebeleid.
In het overleg werd met name ingegaan op de uitvoering van de EU-Turkije afspraken,
de hervestigingsafspraken, de situatie van vluchtelingen in Griekenland en de ondersteuning van
hotspots, alsmede op de herziening van de Dublinverordening. 

Daarnaast heeft de recent ontwikkelde externe dimensie van het Europese migratiebeleid nog tot
schriftelijke vragen geleid van de leden van de fractie van GroenLinks. De Europese Commissie heeft
op 7 juni 2016 een mededeling gepubliceerd omtrent een nieuw partnerschapskader dat moet leiden
tot een coherenter beleid ten aanzien van derde landen met het oog op een beter beheer van
migratiestromen. 

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/8b97246d-dd72-46c7-83b9-302b35d69256/Invitation_to_the_Interinstitutional_Conference_of_7-8_September_2016_on....pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/index_en.cfm
https://www.eerstekamer.nl/eu/thema/het_meerjarig_financieel_kader
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20160705/verslag_van_een_schriftelijk_6/document3/f=/vk5liuhju8ys.pdf
http://www.europapoort.nl/
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision_en.pdf
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De vragen betreffen onder andere de verhouding van de doelstelling van migratiebeheer in relatie tot
andere doelstellingen van het buitenlands beleid, de bescherming van mensenrechten bij de
uitvoering door deze derde landen van de afspraken met de EU, het mogelijke gebrek aan financiëel
commitment van de lidstaten en de aanpak van de bronoorzaken van migratie.

De leden van de fractie van de SP hebben zich zich bij deze vragen aangesloten. De brief, die is
gericht aan de minister van Buitenlandse Zaken, is op 15 juli 2016 verzonden. 

lees meer
Dossier E150010 op de Europapoort
Dossier E160022 op de Europapoort

Technische briefing over Rapport bij de Nationale Verklaring en EU-Trendrapport

 12 juli 2016 - Op verzoek van de commissies voor Europese Zaken en voor Financiën, heeft de
Algemene Rekenkamer op 12 juli 2016 een technische briefing gegeven aan Kamerleden over het
Rapport bij de Nationale Verklaring 2016 en het EU-Trendrapport 2016. Beide publicaties van de
Rekenkamer zien op de besteding van Europese middelen, respectievelijk in de vorm van
cofinanciering tussen de EU en lidstaten, en door de Unie zelf. De toelichting op deze presentaties
werd gegeven door Collegelid Kees Vendrik. Tijdens de briefing werd dieper ingegaan op de
systematiek van de EU-afdrachten en de rechtmatigheid en doeltreffendheid van EU-uitgaven. Ook
werd gesproken over het Europees beleid met betrekking tot overheidsfinanciën.  

Nadere schriftelijke vragen over het aanvangspakket circulaire economie

 5 juli 2016 - De fractieleden van D66, PVV en SP hebben op 2 juni 2016 nadere vragen gesteld aan
de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het pakket circulaire economie. Aanleiding
hiervoor was de brief van 12 mei 2016 waarin de staatssecretaris inging op eerder gestelde vragen
over dit pakket. De staatssecretaris heeft bij brief van 30 juni 2016 een reactie gegeven op de nadere
vragen.

In haar brief stelt de staatssecretaris onder meer dat zij niet van plan is gemeenten voor te schrijven
hoe zij afval moeten scheiden. De afweging of bron- of nascheiding toegepast wordt, is aan hen.
Verder antwoordt de staatssecretaris dat bij grensoverschrijdend afvaltransport netto milieuwinst
geen expliciet criterium is. Er wordt bij afvaltransport alleen gekeken of de uiteindelijke bestemming
van het afval milieuverantwoord is.

Daarnaast geeft de staatssecretaris in de brief aan dat er belangrijke stappen worden genomen om
Europese regelgeving geschikt te maken voor de circulaire economie. Het gaat dan om
regelgeving voor afval, meststoffen, chemische stoffen en experimenteerruimte.

De commissies voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken
(EZ) hebben in hun gezamenlijke vergadering van 5 juli jl. besloten de brief van de staatssecretaris
voor kennisgeving aan te nemen.

Achtergrond 
De commissies voor IMRO en EZ hebben uit het Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie
als prioriteit het pakket kringloopeconomie geselecteerd. In het kader van dit pakket zijn op 2
december 2015 een Commissiemededeling en vier voorstellen voor richtlijnen gepubliceerd.

De mededeling betreft de aankondiging van een aantal maatregelen die ervoor moeten zorgen dat
bedrijven en consumenten de overgang naar een sterkere en circulaire economie kunnen maken,
waarin hulpbronnen op duurzamere wijze worden gebruikt. De maatregelen liggen onder meer op het
gebied van het hergebruik van water, de halvering van levensmiddelenafval en
meststoffenverwerking. Voor de overgang naar een duurzame circulaire economie wordt onder
andere de komende twee jaar 650 miljoen euro beschikbaar gemaakt uit het Horizon 2020-
programma en 5,5 miljard euro uit de structuurfondsen voor afvalbeheer.

De vier voorstellen bevatten wijzigingen van EU-regelgeving ten aanzien van de volgende
onderwerpen: verwerking van autowrakken, (afgedankte) batterijen en accu's, en elektrische en
elektronische apparaten, het storten van afvalstoffen, afvalstoffen, en verpakking en
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verpakkingsafval. De Europese Commissie is van oordeel dat doelstellingen in EU-regelgeving een
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan afvalbeheer. Verbetering van het afvalstoffenbeleid kan
echter voordelen opleveren, zoals duurzame groei, nieuwe werkgelegenheid, het waarborgen van
hoogwaardige recycling, en het gebruik van gerecycled afval als belangrijke bron van grondstoffen.

lees meer
Dossier E150034 op de Europapoort
Dossier E150035 op de Europapoort
Dossier E150036 op de Europapoort
Dossier E150037 op de Europapoort
Dossier E150038 op de Europapoort
zie eerder
Nadere schriftelijke vragen over het aanvangspakket circulaire economie (nieuwsbrief EUpdate nr. 12
- 2015 - 2016) Antwoorden op vragen over het aanvangspakket circulaire economie (nieuwsbrief
EUpdate nr. 11 - 2015 - 2016) Schriftelijke vragen over het aanvangspakket circulaire economie
(nieuwsbrief EUpdate nr. 7 - 2015 - 2016) Het aanvangspakket circulaire economie (nieuwsbrief
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Nieuws uit Europa

COSAC-Voorzittersconferentie in Slowakije

 11 juli 2016 - Slowakije volgde op 1 juli 2016 Nederland op als Voorzitter van de Raad van de
Europese Unie. De parlementaire dimensie van dit Voorzitterschap is op 10 en 11 juli gestart met de
Voorzittersbijeenkomst van COSAC. Dit is de interparlementaire conferentie van vertegenwoordigers
van de commissies voor Europese aangelegenheden van de nationale parlementen van de lidstaten
en van het Europees Parlement. De Nederlandse delegatie werd vertegenwoordigd door de
voorzitters van de commissies voor Europese Zaken van de Eerste en Tweede Kamer, de heer
Elzinga (SP) en de heer Azmani (VVD).

Tijdens de bijeenkomst zijn de prioriteiten van het Slowaakse Voorzitterschap besproken. Deze
werden ingeleid door de Slowaakse minister van Buitenlandse Zaken en van Europese
Aangelegenheden, de heer Lajčák. Er werd tijdens de discussie met de delegaties ook uitgebreid
stilgestaan bij de uitkomst van het referendum over het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk in
de EU. 

Als tweede discussieonderwerp stond de sociale dimensie van de EU en het
cohesiebeleid geagendeerd, met keynote speeches van Marianne Thyssen, Eurocommissaris
voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, Mars Di Bartolomeo,
Kamervoorzitter van het Luxemburgse parlement, en Jan Keller, professor in de sociologie en
Europarlementariër.   

De Nederlandse delegatie neemt als vertrekkend Voorzitter nog deel aan de troika-vergadering, de
voorbereidende vergadering waarin de inhoudelijke focus en programma's van de COSAC-
bijeenkomsten onder Slowaaks Voorzitterschap worden vastgesteld. 

lees meer
Website van de COSAC Voorzittersbijeenkomst

Signalering

Reces in Den Haag en Brussel

 15 juli 2016 - De Eerste Kamer is met reces van 13 juli tot en met 12 september 2016.

Het Europees Parlement is met reces van 25 juli tot en met 28 augustus 2016.

De Europese Commissie vergadert niet in de maand augustus.
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De nieuwsbrief verschijnt niet in het reces van de Eerste Kamer. De eerstvolgende EUpdate
verschijnt naar verwachting op 15 september 2016. 

Nieuwe Europese voorstellen

 15 juli 2016 - 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 26
Week 27
Week 28

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.

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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