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Uitgelicht...

Eerste Kamer stelt vragen over onderdeel Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027

 30 oktober 2018 - De vaste commissie voor Financiën heeft op 30 oktober 2018 per brief enkele
vragen voorgelegd aan de minister van Financiën over het BNC-fiche van de regering met betrekking
tot het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening voor een Europese
stabilisatiefunctie voor investeringen (COM(2018)387). Het voorstel is onderdeel van een pakket aan
voorstellen voor de toekomstige sectorspecifieke financiële programma's die onderdeel uitmaken van
het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027.

Met het voorstel voor een verordening, gepubliceerd op 31 mei 2018, beoogt de Commissie een
stabilisatiefunctie in te richten die lidstaten zou kunnen ondersteunen bij het stabiliseren van hun
economie in het geval er grote asymmetrische schokken optreden. Deze stabilisatiefunctie zou
bestaan naast de structuurfondsen en het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) en geeft de
Commissie de bevoegdheid om financiële steun te verlenen aan lidstaten die kampen met grote
economische schokken.

In het BNC-fiche van 10 juli 2018 heeft de Nederlandse regering aangegeven geen voorstander te
zijn van een stabilisatiefunctie. In dit kader constateren de leden van de fractie van de PvdA in de
brief aan de regering dat de behoefte aan een stabilisatiefunctie voor investeringen al werd geuit in
het verslag van de vijf voorzitters - waaronder de toenmalig voorzitter van de Eurogroep - over de
voltooiing van Europa’s economische en monetaire unie van 22 juni 2015. Deze leden geven aan
daarom verrast te zijn over de huidige opstelling van de regering en vragen wat de consistentie is in
de stellingname van de regering over het genoemde verslag van de vijf voorzitters vanaf 22 juni 2015
tot heden. Voorts vragen zij of het niet juist wenselijk zou zijn om - zolang er nog geen sprake is van
eurobonds - aanvullende stabilisatieinstrumenten te introduceren.

De regering is verzocht om binnen vier weken te antwoorden op de gestelde vragen. Hierna zal het
verslag van het schriftelijk overleg door de commissie Financiën worden besproken.

lees meer
Zie dossier E180029

https://www.euds.nl/print/eupdate/2018-2019/nr-2-2#art2521
https://www.euds.nl/print/eupdate/2018-2019/nr-2-2#art2527
https://www.euds.nl/print/eupdate/2018-2019/nr-2-2#art2522
https://www.euds.nl/print/eupdate/2018-2019/nr-2-2#art2525
https://www.euds.nl/print/eupdate/2018-2019/nr-2-2#art2526
https://www.euds.nl/print/eupdate/2018-2019/nr-2-2#art2523
https://www.euds.nl/print/eupdate/2018-2019/nr-2-2#art2524
https://www.eerstekamer.nl/eu/documenteu/_nog_niet_als_kamerstuk/f=/vkt2kxjnt7d1.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20180710/brief_regering_fiche_mfk_2
https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2018_387_voorstel_voor_een/document/f=/vksgm5vcewo5.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/thema/het_meerjarig_financieel_kader_2
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20180710/brief_regering_fiche_mfk_2
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150013_de_voltooiing_van_europa_s
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e180029_voorstel_voor_een


Zie dossier E150013
Zie themapagina MFK 2021-2027
Zie overzichtspagina voorstellen MFK 2021-2027

Nieuws uit de Kamer

Kamerdelegatie bij conferentie Europees buitenlands, defensie- en veiligheidsbeleid

 10 oktober 2018 - Van 10 tot en met 12 oktober 2018 vond in Oostenrijk de halfjaarlijkse
Interparlementaire Conferentie plaats over het gezamenlijk buitenland- veiligheids- en defensiebeleid
van de Europese Unie.

Aan de conferentie namen de Eerste Kamerleden Vlietstra (PvdA, voorzitter commissie BDO) en
Schaper (D66) deel, alsmede de Tweede Kamerleden Dijkstra (D66, voorzitter commissie BuZa), Van
Haga (VVD), De Roon (PVV) en Diks (GroenLinks).

Tijdens de plenaire sessies werd onder meer gesproken over de bijdrage van de EU aan de
verbetering van de situatie in Syrië, over migratie en over het Europese perspectief van de landen op
de Westelijke Balkan. In deelsessies kwamen daarnaast onderwerpen als de rol van de OVSE in de
Oost-West dialoog, de nucleaire deal met Iran en militaire mobiliteit binnen de EU aan bod.

Beantwoording vragen over derde mobiliteitspakket

 6 november 2018 - De fractieleden van D66, PVV, PvdA en GroenLinks hebben op 25 september
2018 vragen gesteld aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het
derde mobiliteitspakket. De staatssecretaris heeft, mede namens de minister, op 25 oktober 2018
geantwoord.

In de brief wordt onder meer ingegaan op het belang van e-bikes. Ook geeft de staatssecretaris aan
dat banen en veiligheid twee verschillende aspecten zijn binnen het pakket, die beide op hun merites
beoordeeld moeten worden. Wat betreft de scherpere CO2-normering meldt de staatssecretaris dat
het mobiliteitspakket alleen niet voldoende is voor het bereiken van de nationale ambities op het
gebied van klimaat. In dat kader geeft zij tevens aan dat de door de Europese Commissie
voorgestelde reductie in 2030 een minimumpercentage van 30% is. Daar is zeker nog ruimte voor
een hoger doel, aldus de staatssecretaris.

De commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en
Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) hebben in hun bijeenkomst van 6
november jongstleden de brief besproken en besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

Het omvangrijke derde mobiliteitspakket (getiteld 'Europa in beweging')  ̶  bestaande uit drie
mededelingen, zeven voorstellen voor een verordening en één richtlijnvoorstel  ̶  is door de Europese
Commissie op 17 mei 2018 gepubliceerd en is onderdeel van de uitvoering van de Strategie voor de
Energie-Unie in het kader van emissieluw reizen en mobiliteit. Het pakket moet zorgen voor veilige,
schone en geautomatiseerde mobiliteit. De hierboven genoemde commissies hebben het pakket als
prioritair aangemerkt.

lees meer
Zie dossier E180020 op de Europapoort
Zie dossier E180021 op de Europapoort
Zie dossier E180022 op de Europapoort
Zie dossier E180024 op de Europapoort
Zie dossier E180025 op de Europapoort
Zie dossier E180026 op de Europapoort
Zie dossier E180027 op de Europapoort
zie eerder
Vragen over derde mobiliteitspakket (nieuwsbrief EUpdate nr. 1 - 2018 - 2019)

Nieuws uit Europa

https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150013_de_voltooiing_van_europa_s
https://www.eerstekamer.nl/eu/thema/het_meerjarig_financieel_kader_2
https://www.eerstekamer.nl/eu/id/vkoqdv4uznph/overzicht/nieuwe_voorstellen_mfk_2021_2027
https://www.parlament.gv.at/ENGL/EU2018/GASPGVSP/
https://www.eerstekamer.nl/persoon/j_g_vlietstra_pvda
https://www.eerstekamer.nl/persoon/prof_drs_h_a_schaper_d66
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/dijkstra-pa-d66
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/haga-wr-van-vvd
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/roon-r-de-pvv
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/diks-li-gl
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20181025/verslag_van_een_schriftelijk_2
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20181025/verslag_van_een_schriftelijk_2
https://www.eerstekamer.nl/id/vkoljpnl0di0/overzicht/voorstellen_derde_mobiliteitspakket
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e180020_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e180021_commissiemededeling_europa
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e180022_commissiemededeling_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e180024_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e180025_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e180026_voorstel_voor_verordening
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e180027_voorstel_voor_een
https://www.euds.nl/node/2519#art2515


Werkprogramma 2019 Europese Commissie

 23 oktober 2018 - Op dinsdag 23 oktober heeft de Europese Commissie het Werkprogramma voor
2019 gepubliceerd. Dat is daarmee het laatste werkprogramma van deze Europese Commissie,
voordat haar mandaat in mei 2019 afloopt vanwege de Europese verkiezingen. Op 23 oktober is de
Eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, hierover met het Europees
Parlement in debat gegaan.

In het Commissie Werkprogramma staat dat inmiddels 80% van de voorstellen over de afronding van
de digitale eengemaakte markt, de energie-unie, de kapitale marktenunie, de bankenunie, de
veiligheidsunie en een gezamenlijk Europees migratiebeleid zijn afgerond. 

In het Werkprogramma zijn vijftien nieuwe voorstellen aangekondigd. Slechts twee daarvan zijn van
wetgevende aard, namelijk het voorstel over de voorbereidingen omtrent Brexit in het kader van
visabeleid en het voorstel inzake energie-efficiënte doelen. Het beperkte aantal nieuwe voorstellen
geeft, volgens de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad de ruimte zich te
richten op het afronden van de nog lopende voorstellen. 

Verder heeft de Commissie een aantal initiatieven gepresenteerd met een meer lange termijn
perspectief, over de nieuwe Europese Unie met 27 in plaats van 28 lidstaten. Dit gaat verder op het in
maart gepresenteerde “Witboek over de toekomst van Europa en de te volgen weg”. In het
Werkprogramma staat bijvoorbeeld dat de huidige Commissie wil werken aan meer eenheid binnen
de EU, door Bulgarije en Roemenië klaar te maken om toe te treden tot het Schengengebied en door
de eurozone uit te breiden.

Ook wil de Commissie de EU versterken, door bijvoorbeeld voor sommige onderwerpen over te gaan
op stemmingen in de Raad op basis van een gekwalificeerde meerderheid in plaats van unanimiteit.
Als laatste wil de Commissie dat de EU democratischer wordt, door onder andere ook de eigen
instituties te onderzoeken. Zo wil de Commissie het idee van een enkele voorzitter van zowel de
Europese Raad als de Europese Commissie onderzoeken en wil het een permanente Europese
Minister van Economie en Financiën overwegen.

Lees hier het gehele Commissie Werkprogramma. 

Straatsburg sessie Europees Parlement, oktober-II

 23 oktober 2018 - In de plenaire zitting van het Europees Parlement in week 43 werd het nieuwe
Commissie werkprogramma besproken.  Mogherini ging in gesprek met het parlement over de moord
op Jamal Kashoggi en de stappen die genomen zijn na het dataschandaal van Facebook en
Cambridge Analytica kwamen aan bod. Ook vonden twee belangrijke debatten plaats, namelijk het
debat over de toekomst van Europa met de Roemeense president Klaus Iohannis en de bespreking
van de Europese top van 17 en 18 oktober. 

Op dinsdag 23 oktober was de president van Roemenië, Klaus Iohannis, te gast in het Europees
parlement om in debat te gaan over de toekomst van Europa. Hij sprak over de wens van Roemenië
om toe te treden tot de Schengenzone, de eenheid van de Europese Unie, het aankomend
Roemeense voorzitterschap en ook de staat van rechtsstaat in zijn eigen land. Veel
Europarlementariërs prezen de Roemeense ontwikkeling van de afgelopen 10 jaar en benoemden
het belang van uiteindelijke toetreding van Roemenië tot Schengen.

In het debat werden ook diverse malen zorgen geuit over de hoeveelheid corruptie en de staat van de
rechtsstaat in Roemenië. Zo zei Verhofstadt (ALDE) zich zorgen te maken over de twijfelachtige
hervormingen van het strafrecht die corruptie ondermijnen en Keller (Groenen) riep de president op
de hervormingen te stoppen. Juncker stelde dat, wil Roemenië nog voor mei 2019 toetreden tot de
Schengenzone, er voor het einde van de mandaat van de Commissie duidelijke verbeteringen
moeten plaatsvinden wat betreft de anti-corruptie wetgeving (lees hier verder).

Het debat was daarmee in zekere zin een voortzetting van het debat dat tijdens de vorige
Straatsburg-zitting (oktober I) plaatsvond. Daarin ging het Europees Parlement in debat met de
premier van Roemenië, Viorica Dăncilă, over de staat van de rechtsstaat in Roemenië. 

https://ec.europa.eu/info/publications/2019-commission-work-programme-key-documents_en
https://www.politico.eu/article/jean-claude-juncker-tells-bucharest-romania-klaus-iohannis-to-end-corruption-infighting-this-year/


De volgende dag, op woensdag 24 oktober, besprak het Europees Parlement de Europese top van
17 en 18 oktober met de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk en de vicevoorzitter van de
Europese Commissie Frans Timmermans. De belangrijkste onderwerpen die hierin naar voren
kwamen waren Brexit, migratie en de Europese Monetaire Unie (EMU).

Over het algemeen waren de Europarlementariërs erg kritisch op de Raad, omdat er tijdens de top te
weinig bereikt was op deze belangrijke thema’s. Zo stelden veel Europarlementariërs teleurgesteld te
zijn dat er nog geen Brexit akkoord is en dat er op migratie te weinig is bereikt. Verder benadrukten
veel Europarlementariërs de noodzaak tot de voltooiing van de EMU, waarbij veelal als argument de
zorgen over de Italiaanse begroting werden genoemd.

Tijdens het debat ging er veel aandacht naar een uitspraak van Kamall (ECR) die, als reactie op een
kritische opmerking van Bullmann (S&D) over rechts extremisme, stelde dat de nazi's ook sociaal-
democraten waren. Dit werd over het algemeen erg slecht ontvangen door de Europarlementariërs, in
het bijzonder waren Timmermans en Bullmann (beide S&D) geagiteerd door de uitspraak. Met
tussenkomst van Tajani, heeft Kamall uiteindelijk zijn excuses aangeboden aan Bullmann (hier
meer). 

Signalering

Vooruitblik op Europese werkzaamheden Eerste Kamer

 8 november 2018 - Hieronder vind u een overzicht van geplande EU-gerelateerde werkzaamheden
van de vaste commissies van de Eerste Kamer.

8 november 2018 
Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) - De Nederlandse delegatie voor de
Parlementaire controlegroep (JPSG) Europol is voornemens Europol schriftelijke vragen te stellen
over het Ontwerpmeerjarenprogramma Europol 2019–2021.

18 november 2018 
Commissie voor Europese Zaken (EUZA) - LX COSAC, 18 - 20 november 2018

21 november 2018 
Commissies voor Financiën (FIN) en Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) - Publicatie startdocumenten Europees Semester 2019

Nieuwe Europese wetsvoorstellen en mededelingen

 8 november 2018 - De Eerste Kamer maakt voor haar Europese werkzaamheden wekelijks een
overzicht van nieuwe Europese wetsvoorstellen, mededelingen, wit- en groenboeken. Dit overzicht
bevat links naar de meest recente overzichten, onderverdeeld naar de eerstverantwoordelijke
kamercommissie(s).

Wanneer een commissie besluit om een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, dan wordt op
de Europapoort - de Europese website van de Eerste Kamer - een E-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 43
Week 44
Week 45

Colofon

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

https://www.politico.eu/article/syed-kamall-udo-bullmann-european-parliament-ecr-socialsts-tory-leader-tells-german-socialist-mep-that-nazis-want-the-same-things-as-you/%20)
http://www.cosac.eu/60-austria-2018/lx-cosac-18-20-november-2018-vienna/
https://eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20181108/overzicht_van_nieuwe_europese/f=/vktae0zq2qkn.pdf
https://eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20181108/overzicht_van_nieuwe_europese_2/f=/vktae1h5y5v1.pdf
https://eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20181108/overzicht_van_nieuwe_europese_3/f=/vktae2c7v0y7.pdf
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven


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.

mailto:europapoort@eerstekamer.nl

