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Nieuws uit de Kamer

Regering beantwoordt vragen over Europees Defensie Actieplan

 25 april 2017 - Op 5 april 2017 beantwoordde de regering vragen van de commissie Buitenlandse
Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking over het Europees Defensie Actieplan (EDAP).
Eerder verscheen al het BNC-fiche over dit Europese voorstel. Het EDAP, zoals op 30 november
2016 door de Europese Commissie gepresenteerd, betreft het oprichten van een Europees Defensie
Fonds voor defensie-gerelateerd onderzoek en het ontwikkelen van gezamenlijke
defensiecapaciteiten, het bevorderen van investeringen in de supply chain van defensie en het
versterken van de interne markt voor defensie in de Europese Unie.

In haar beantwoording stelde de regering dat het Implementation Plan on Security and Defence van
Hoge Vertegenwoordiger Mogherini, het EDAP en de uitwerking van de EU-Navo voorstellen de
routekaart vormen voor de verdere versterking van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en
Defensiebeleid (GVDB) van de EU. De regering ziet deze verschillende initiatieven als complementair
en zegt dat er geen sprake is van prioriteitsstelling. Daarnaast zegt de regering dat met name het
capaciteitendeel van het Europees defensiefonds verdere uitwerking en zorgvuldige bestudering
behoeft.

De commissie stelde ook vragen over het EDAP aan de opsteller, de Europese Commissie. Deze
antwoorden worden binnen enkele weken verwacht. Voorts is het de verwachting dat voor de
Europese Raad van 22 en 23 juni a.s. een voortgangsrapportage over het EDAP en een uitgewerkt
voorstel voor een Europees Defensiefonds zullen worden gepresenteerd.

lees meer
Zie dossier E160047 op de Europapoort

Antwoorden van de minister van Veiligheid en Justitie op vragen over auteursrechten in de
digitale interne markt

 11 april 2017 - Een aantal fracties heeft op 20 december 2016 vragen gesteld aan de Europese
Commissie en de minister van Veiligheid en Justitie over auteursrechten in de digitale interne markt.

https://www.euds.nl/print/eupdate/2016-2017/nr-9-0#art2291
https://www.euds.nl/print/eupdate/2016-2017/nr-9-0#art2294
https://www.euds.nl/print/eupdate/2016-2017/nr-9-0#art2296
https://www.euds.nl/print/eupdate/2016-2017/nr-9-0#art2295
https://www.euds.nl/print/eupdate/2016-2017/nr-9-0#art2293
https://www.euds.nl/print/eupdate/2016-2017/nr-9-0#art2292
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20170406/verslag_van_een_schriftelijk
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160047_commissiemededeling
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20161220/brief_inzake_auteursrechten_en_de/document3/f=/vka8kbgu8vze.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20170331/verslag_van_een_schriftelijk_2/document3/f=/vkczftphj0z4.pdf


Het auteursrechtenpakket is op 14 september 2016 gepubliceerd door de Europese Commissie bij
gelegenheid van de State of the Union.

De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 29 maart 2017 een reactie gegeven op deze vragen.
Daarin komt onder meer naar voren dat hij bereid is te onderzoeken of de reikwijdte van de
uitzondering die is opgenomen in het richtlijnvoorstel  Auteursrechten in de digitale eengemaakte
markt, kan worden verbreed naar onderzoeksdoeleinden in ruimere zin. Deze uitzondering houdt in
dat beperkingen op het auteursrecht geïntroduceerd moeten worden door lidstaten, zodat
onderzoeksinstellingen tekst- en dataminingactiviteiten voor wetenschappelijke doeleinden kunnen
uitvoeren. Bij een verbreding van de reikwijdte zouden bijvoorbeeld private onderzoekinstellingen ook
deze activiteiten kunnen ontplooien.

Verder antwoordt de minister welke instantie kan bepalen of de disproportionaliteitsbepaling van
toepassing is in een concrete situatie. Deze bepaling zegt dat de maker van een auteursrechtelijk
beschermd werk recht heeft op een extra vergoeding van de exploitant van zijn werk, indien de
oorspronkelijk overeengekomen vergoeding disproportioneel laag is in vergelijking tot de met de
exploitatie verworven inkomsten. De minister geeft aan dat partijen hun geschillen kunnen voorleggen
aan de burgerlijke rechter of aan de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht, die onder andere
voor dit soort zaken eind vorig jaar in het leven is geroepen.  

De commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 11 april 2017 besloten eerst te wachten op de
beantwoording van de Europese Commissie, voordat wordt besloten eventueel nadere vragen te
stellen.

lees meer
Zie dossier E160037 op de Europapoort
Zie dossier E160038 op de Europapoort
zie eerder
Schriftelijke vragen over auteursrechten in de digitale interne markt (nieuwsbrief EUpdate nr. 4 - 2016
- 2017)

EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting

 18 april 2017 - De behandeling van het pakket fiscale voorstellen van de Europese Unie op het
terrein van de vennootschapsbelasting heeft op nationaal niveau een vervolg gekregen over de gang
van zaken. De Eerste Kamer had eerder, op voorspraak van de commissie Financiën, besloten tot
het indienen van een subsidiariteitsbezwaar bij deze voorstellen bij de Europese Commissie. In
aanvulling op deze Europese beïnvloedingsmogelijkheid, had een aantal fracties in de Eerste Kamer
daarnaast ook in januari vragen gesteld aan de Nederlandse regering over de voorstellen en over de
positie die de regering inneemt tijdens het besluitvormingsproces rond deze voorstellen.

De Eerste Kamer heeft tot 31 maart jl. moeten wachten op antwoord van de regering omtrent de
gestelde vragen, ruim nadat de voorstellen waren besproken in de ECOFIN-raad van 21 februari
2017. Naar aanleiding van het antwoord van de staatssecretaris van Financiën heeft de commissie
besloten de gang van zaken omtrent de behandeling van het pakket fiscale voorstellen van de
Europese Unie op het terrein van de vennootschapsbelasting nader aan de orde te stellen.

De commissie voor Financiën heeft besloten om op 19 april 2017 een commissiebrief te sturen aan
de staatssecretaris waarin de vraag wordt opgeworpen of de staatssecretaris - naast het overleg met
de Tweede Kamer - niet ook meer moeite had moeten doen om zich voorafgaand aan de ECOFIN
van 21 februari van steun van de Eerste Kamer omtrent de kabinetsinzet in de onderhandelingen te
verzekeren. De staatssecretaris is verzocht om binnen vier weken te reageren op de opgeworpen
opmerkingen en vragen.

lees meer
EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting
zie eerder
Vragen aan de regering over EU-voorstellen vennootschapsbelasting (nieuwsbrief EUpdate nr. 5 -
2016 - 2017) Subsidiariteitsbezwaren EU-pakket vennootschapsbelasting (nieuwsbrief EUpdate nr. 4
- 2016 - 2017)

https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20170331/verslag_van_een_schriftelijk_2/document3/f=/vkczftphj0z4.pdf
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https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160038_voorstel_voor_een
https://www.euds.nl/node/2245#art2241
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https://redactie.eerstekamer.nl/eu/kamerstukdossier/eu_voorstellen_pakket
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https://www.euds.nl/node/2245#art2239


Behandeling Europees Semester 2017

 18 april 2017 - Het Europees Semester is de jaarlijks terugkerende, gecoördineerde behandeling van
het budget en de economische en structurele hervormingen in de lidstaten van de Europese Unie. Elk
jaar maakt de Europese Commissie een gedetailleerde analyse en doet zij aanbevelingen voor de
komende 12-18 maanden. Het Europees Semester begint wanneer de Commissie, meestal tegen het
einde van het jaar, met haar jaarlijkse groeianalyse komt. Daarin staan de EU-prioriteiten voor
economische groei en werkgelegenheid voor het komende jaar. Na bespreking in diverse vakraden
stelt de Europese Raad in maart conclusies vast, waarna de individuele lidstaten aan de slag gaan
met het opstellen en insturen van nationale stabiliteits- en hervormingsplannen.

Op maandag 7 april jl. heeft de minister van Economische Zaken de stukken inzake het Nationaal
Hervormingsprogramma 2017 aangeboden aan de Kamer. Enkele dagen later, op donderdag 13
april, bood de minister van Financiën de stukken inzake het Stabiliteitsprogramma 2017 aan de
Kamer aan.

Tijdens de commissievergadering van dinsdag 18 april jl. hebben de vaste commissies voor
Financiën en Economische Zaken besloten schriftelijke vragen te stellen aan de ministers over de
aangeboden stukken voor het Europees Semester 2017.

De volgende stap in de behandeling van het Europees Semester wordt genomen op dinsdag 13 juni
2017, na het bekend worden van de lidstaatspecifieke aanbevelingen van de Europese Commissie,
wanneer de commissies een mondeling overleg wensen te voeren over het Europees Semester 2017
met de ministers van Financiën en Economische Zaken. Gelet op het lopende formatieproces staat
deze afspraak nog onder voorbehoud genoteerd.

lees meer
Europees Semester 2017 op de Europapoort
Gepubliceerde Kamerstukken met betrekking tot het Europeees Semester 2017
zie eerder
Eerste Kamer bereidt zich voor op behandeling Europees Semester 2017 (nieuwsbrief EUpdate nr. 8
- 2016 - 2017)

Nieuws van de PV Staten-Generaal Brussel

Europees Parlement stemt voor tussentijdse herziening MFK

 20 april 2017 - Met de instemming van het Europees Parlement (EP) van de ontwerpresolutie over de
herziening van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) op 5 april in Straatsburg, wordt het makkelijker
om binnen de meerjaren begroting flexibel te schuiven met budgetten tussen de jaren en naar de
beleidsterreinen waar ze het meest nodig zijn. Hierdoor is een bedrag van 6 miljard euro beschikbaar
gekomen om te investeren in urgente zaken zoals de migratiecrisis, versterken van veiligheid, het
stimuleren van groei en scheppen van banen. De resolutie werd voorbereid door de co-rapporteurs
Isabelle Thomas (S&D, FR) en Jan Olbrycht (EVP, PL) en werd aangenomen met 470 stemmen voor.

Omdat het EP slechts instemmingsrecht heeft inzake de wijziging van het MFK, heeft het EP niet het
onderste uit de kan geëist, aldus de co-rapporteurs. Het is namelijk aan de Raad om deze wijziging in
november met unanimiteit goed te keuren. De co-rapporteurs zijn niettemin heel tevreden over het
bereikte resultaat -meer flexibiliteit binnen het MFK, waar het EP al zo lang bij de Raad heeft op
aangedrongen. Thomas merkte tijdens de persconferentie op: “De Raad zou nog ambitieuzer moeten
zijn, maar wij hopen dat Raad hiermee zijn voordeel doet.”

In een aanvullende verklaring bij de resolutie, heeft het EP zich het recht voorbehouden om per
jaarbudget te bekijken hoe die 6 miljard wordt verdeeld. De verdeling van de gelden die het EP voor
ogen heeft is: 3,9 miljard euro voor migratie gerelateerde maatregelen en 2,1 miljard voor banen en
groei. Het EP heeft medebeslissingsrecht bij de vaststelling van de jaarbegrotingen van de Europese
Unie.

De herziening van het MFK wordt vanuit de TK gevolgd door co- rapporteurs MFK, de heren
Koolmees (D66) en Mulder (VVD).  De Eerste Kamer heeft de herziening van het MFK geprioriteerd

https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20170407/brief_inzake_aanbieding_van_het/info
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20170413/brief_inzake_aanbieding/info
https://www.eerstekamer.nl/eu/korteaantekening/20170418_16?dossier=vk93kuhm5gqy
https://www.eerstekamer.nl/eu/kamerstukdossier/europees_semester_2017
https://www.eerstekamer.nl/eu/kamerstukdossier/europees_semester_2017
https://www.euds.nl/node/2290#art2281
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0112+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN


uit het Europees werkprogramma 2016. De behandeling van het MFK is te volgen op de themapagina
van de Eerste Kamerwebsite. 

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 20 april 2017 - 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 komt dit in de verantwoordelijke commissie aan de orde. 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 14
Week 15
Week 16

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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