Priorititaire selectie uit het WP2013 van de Europese Commissie
Ter plenaire vaststelling
A
1 Titel
Bestrijden van de
systeemrisico’s van
schaduwbankieren*

B
Toelichting
Commissie
In aansluiting op het groenboek van maart
FIN
2012 en de door de Raad voor financiële
stabiliteit gecoördineerde internationale
werkzaamheden zal de Commissie de
systeemrelevante problemen aanpakken die
verband houden met schaduwbankentiteiten
en –activiteiten, bijv. geldmarktfondsen,
securitisatie en transacties als
effectenleningen en
retrocessieovereenkomsten door alle types
financiële entiteiten. (3e kwartaal 2013)

C

2
Op grond van de verordeningen tot oprichting FIN
Beoordeling van het
van het Europees Systeem voor financieel
Europees Systeem
voor financieel toeliicht toeliicht (de drie Europese toeliichthoudende
autoriteiten en het Europees Comité voor
systeemrisico’s) moet de Commissie in 2013
een grondige beoordeling maken om in het
licht daarvan voorstellen voor wijzigingen te
kunnen voorleggen.
3
In aansluiting op het groenboek dat de
FIN
Commissie aan het einde van het jaar moet
aannemen, en de daaropvolgende
besprekingen, zal de Commissie
beleidsacties voorstellen om de voorwaarden
voor langetermijnfinanciering in Europa te
verbeteren. Sommige van die acties kunnen
worden opgenomen in andere voorstellen
4
(zoals Icbe VI).
De onder het
In de mededeling zal worden nagegaan hoe FIN
gemeenschappelijk
de GSK-fondsen tot de economische
strategisch kader
governance in de EU zullen bijdragen, wat
vallende fondsen en de hun rol is bij het bevorderen van de groei en
economische
wat het belang van een geliond macrogovernance in de EU
economisch kader is voor het efficiënt
gebruik van de fondsen. Voorts zullen daarin
de verbanden tussen de GSK-fondsen en de
procedures voor economische governance
worden onderzocht en zal worden toegelicht
hoe de macro-economische voorwaarden ten
uitvoer zullen worden gelegd.
5
Landenspecifieke
FIN
Met het oog op de vaststelling van
onderhandelingsmanda partnerschapsovereenkomsten zullen in delie
ten voor de onder het documenten de prioriteiten van de lidstaten
gemeenschappelijk
voor de overheidsinvesteringen in de
strategisch kader
volgende zeven jaar worden vastgesteld.
vallende fondsen voor
6 de periode 2014-2020
Zorgen voor
langetermijnfinanciering
door acties die de
doeltreffendheid van de
financiële instellingen,
markten en
instrumenten
garanderen
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Priorititaire selectie uit het WP2013 van de Europese Commissie
Ter plenaire vaststelling
A
Hervorming van het
kader voor collectieve
beleggingsfondsen /
Icbe VI (met focus op
langetermijnbelegginge
n, productregels en
bewaarders)

B
FIN
Recente internationale werkzaamheden in
verband met schaduwbankieren hebben
bepaalde tekortkomingen op het gebied van
beleggingsfondsen aan het licht gebracht
waarvoor nader onderzoek nodig is (bijv.
geldmarktfondsen en het gebruik van
effectenleningen of
retrocessieovereenkomsten (repo’s)). In het
kader van dit initiatief zal voor een aantal
zorgpunten betreffende de systeemrisico’s,
de efficiëntie, het concurrentievermogen en
de integratie van de markten voor icbefondsen een oplossing worden geliocht opdat
icbe’s aantrekkelijk blijven. Dit zal helpen de
financiële stabiliteit te bewaren en een
cultuur van langetermijnbeleggen in Europa
te bevorderen, waardoor groei en
werkgelegenheid worden ondersteund.

C

7
Een omvattende
strategie voor de
defensiesector

Delie strategie zal de mogelijkheden
schetsen om het concurrentievermogen en
de doelmatigheid van de Europese
defensiesector te verbeteren door een
coherent en geïntegreerd gebruik van EUbeleidslijnen die een impact hebben op het
8
gebied van defensie.
Het ondernemen
Doel is een gestandaardiseerde btw-aangifte
vergemakkelijken
in alle EU-talen ter beschikking te stellen,
dankzij een
waarvan alle ondernemingen in de hele EU
gestandaardiseerde
optioneel gebruik kunnen maken. De
btw-aangifte*
gestandaardiseerde btw-aangifte is een
belangrijk actiepunt in het kader van de
strategie voor de toekomst van de btw en
van de agenda voor betere regelgeving,
aangeliien hierdoor de lasten voor het
bedrijfsleven zullen afnemen en de
eengemaakte digitale markt zal worden
9
versterkt. (3e kwartaal 2013)
Het btw-stelsel
Beoogd wordt de werkingssfeer van de
efficiënter maken door verlaagde tarieven aan te passen, met de
een herziening van de bedoeling het btw-stelsel efficiënter te
10 tariefstructuur
maken.
Het initiatief voor
Een initiatief dat tot doel heeft de
bankrekeningen*
bankrekeningtarieven transparanter en beter
vergelijkbaar te maken en het veranderen
van bankrekening voor de consument te
vergemakkelijken. (1e kwartaal 2013)
11
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Priorititaire selectie uit het WP2013 van de Europese Commissie
Ter plenaire vaststelling
A
B
Integratie van de Roma Aanbeveling van de Commissie ter
I&A/JBZ
stimulering van de tenuitvoerlegging van
nationale strategieën voor integratie van de
Roma, op basis van de werkzaamheden van
een geografische evenwichtige stuurgroep
van lidstaten en de situatie van de Roma in
diverse EU-landen. De aanbeveling duidt
goede praktijken en doeltreffende
benaderingen voor de integratie van de
12
Roma aan.
Europees platform ter Bij dit ontwerpbesluit wordt een Europees
SZW
bestrijding van
platform opgericht voor arbeidsinspecties en
zwartwerk
andere handhavingsinstanties. Het doel is
een coherentere aanpak, door rekening te
houden met alle belangrijke gebieden waar
zwartwerk een rol speelt en een meer
doeltreffende bestrijding van zwartwerk te
ondersteunen door de samenwerking te
verbeteren, beste praktijken uit te wisselen
en gemeenschappelijke beginselen op te
sporen.
13
De EU-strategie inzake Hiermee wordt beoogd doeltreffend bij te
IMRO
aanpassing aan de
dragen aan een uit klimaatoogpunt
klimaatverandering
veerkrachtiger Europa. Dit houdt in dat de
paraatheid en de capaciteit van de EU, haar
lidstaten en haar regio’s om op de
klimaatverandering te reageren worden
14
verhoogd.
Een nieuw klimaat- en De doelstelling halen waarbij in 2050 de
IMRO/EZ
energiekader voor de broeikasgasemissie met 80-95% zal zijn
periode tot 2030
afgenomen ten opzichte van 1990. Het
concurrentievermogen, de
voorzieningszekerheid en de duurzaamheid
op lange termijn bevorderen. Een
langetermijnvooruitzicht bieden voor
15
investeringen tot 2030.
Herziening van de
In het kader van dit initiatief zullen de
IMRO
thematische strategie uitvoering en de resultaten van het huidige
inzake
beleid inzake luchtverontreiniging en
luchtverontreiniging en luchtkwaliteit worden geëvalueerd en zullen
van de daarmee
wetgevingsvoorstellen worden ingediend om
samenhangende
de richtlijn inzake nationale emissieplafonds
wetgeving
en andere wetgeving inzake de luchtkwaliteit
zo nodig te herzien om meer bescherming te
bieden tegen de gevolgen van
luchtverontreiniging voor de volksgeliondheid
en het natuurlijke milieu, waarbij ook aan
Europa 2020 wordt bijgedragen.
16
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Priorititaire selectie uit het WP2013 van de Europese Commissie
Ter plenaire vaststelling
A
Betekening en
kennisgeving in de
lidstaten van
gerechtelijke en
buitengerechtelijke
stukken in burgerlijke of
in handelszaken

B
Bij de herziening van Verordening (EG) nr.
V&J
1393/2007 zal bijzondere aandacht uitgaan
naar de doeltreffendheid van de verzendende
en ontvangende instanties, met de klemtoon
op de praktische aspecten van de uitvoering
van een verzoek om doorgeleiding van een
betekening of kennisgeving van een stuk. Dit
zou ook de vaststelling van
gemeenschappelijke minimumnormen
kunnen inhouden.

C

Verslag over het
burgerschap van de EU
2013: vooruitgang bij
het wegnemen van
belemmeringen voor de
rechten van EUburgers*

Verslag over de vooruitgang die is geboekt
EUZA
sinds het uitkomen van het
burgerschapsverslag 2010; identificatie van
verdere maatregelen om belemmeringen
voor de uitoefening van de rechten van EUburgers weg te nemen. Dit is een van de in
het Europese Jaar van de burger te bereiken
resultaten (2e kwartaal 2013)

Oprichting van een
Europees openbaar
ministerie om de
financiële belangen van
de Unie te
beschermen*

Doel van dit initiatief is het uittekenen van het V&J en I&A/JBZ
kader en de voorwaarden voor de oprichting
van een Europees openbaar ministerie,
waarbij de nadruk ligt op de bescherming van
de financiële belangen van de Unie. Het zal
vergelield gaan van voorstellen over de
hervorming van Eurojust en de bescherming
van de financiële belangen van de EU. (2e
kwartaal 2013)

Bestrijding van het
witwassen van geld

Het witwassen van geld is een van de
V&J
"Euromisdrijven" en is strafbaar is alle
lidstaten van de EU. De EU-lidstaten
hanteren echter niet allemaal delielfde
definitie van witwassen en delielfde sancties.
Omdat dit grensoverschrijdend onderzoek en
politiële samenwerking belemmert, moeten
de bepalingen betreffende dit misdrijf op EUniveau worden geharmoniseerd.
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Priorititaire selectie uit het WP2013 van de Europese Commissie
Ter plenaire vaststelling
A
Herziening van het
visumbeleid van de
Unie om rechtmatige
reizigers het reizen
gemakkelijker te
maken.

B
De communautaire visumcode stroomlijnt de I&A/JBZ
voorschriften en voorwaarden voor de afgifte
van visa en stimuleert de geharmoniseerde
toepassing van de gemeenschappelijke
regels. Op basis van een evaluatieverslag
over de tenuitvoerlegging wil de Commissie
wijzigingen voorstellen ter verbetering van de
code. Die moeten waarborgen dat de
visumcode van de EU economische groei en
culturele uitwisselingen bevordert door het
reizen naar de EU te vergemakkelijken voor
rechtmatige reizigers zoals zakenlieden,
toeristen, studenten en jongeren, en
tegelijkertijd een hoog veiligheidsniveau in de
EU in stand te houden.

C

21
Vaststelling van een EU-Delie mededeling maakt deel uit van het
BDO
standpunt voor de
streven naar een gekoppelde strategie voor
ontwikkelingsagenda
de millenniumdoelstellingen voor
na 2015
ontwikkeling, de follow-up van Rio+20 en de
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling,
en moet tot overeenstemming leiden over
een ambitieus mondiaal ontwikkelingskader
voor na 2015, met een sterke nadruk op
gedeelde verantwoordelijkheid en
verantwoording.
22
Vaststelling van een EU-Delie mededeling maakt deel uit van het
BDO
standpunt voor de
streven naar een gekoppelde strategie voor
follow-up van Rio+20
de millenniumdoelstellingen voor
en de formulering van ontwikkeling, de follow-up van Rio+20 en de
doelstellingen voor
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling,
duurzame ontwikkeling en betreft de maatregelen die de EU neemt
voor de follow-up van Rio+20 en de
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.
23
Uitbreidingspakket
2013

De Commissie is door de Raad uitgenodigd EUZA
regelmatig verslag uit te brengen over
kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaatlidstaten. Op basis van het
strategiedocument van de Commissie kan de
Europese Raad aan het einde van elk jaar de
grote strategische oriëntaties voor de
uitbreiding vastleggen.
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Priorititaire selectie uit het WP2013 van de Europese Commissie
Ter plenaire vaststelling
A
B
Brede aanpak van
De Europese Unie beschikt meer dan welke BDO
crisisbeheersing buiten andere internationale speler ook over een
de EU
uniek instrumentarium om een oplossing
voor complexe externe crises te bevorderen.
Dit instrumentarium moet op
samenhangende wijze en in nauwe
coördinatie met de lidstaten worden ingeliet
voor de aanpak van de hele crisiscyclus, van
crisispreventie tot wederopbouw.

C

25

6

