
 
 

Prioritaire selectie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal uit 

het Werkprogramma 2017 van de Europese Commissie  
 

Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamen-

werking 

 

1. Uitvoering van de "Handel voor iedereen"-strategie 

Parallel met het proces en de voltooiing van bilaterale onderhandelingen (bijv. 

met Japan) en het openen van nieuwe onderhandelingen met Australië (incl. ef-

fectbeoordeling; Kw1/2017), Chili (incl. effectbeoordeling; Kw2/2017) en Nieuw-

Zeeland (incl. effectbeoordeling; Kw1/2017) over vrijhandelsakkoorden, omvat dit 

initiatief een verdere versterking van de EU-handelsbeschermingsinstrumenten 

met een voorstel tot wijziging van de EU-antidumpingwetgeving (incl. effectbe-

oordeling; Kw4/2016), in lijn met de mededeling van de Commissie van 18 okto-

ber 2016. 

 

2. Uitvoering van de integrale EU-strategie 

Bevat met name inspanningen om de veerkracht van overheid, economie, mili-

eu/klimaat en maatschappij te ondersteunen in derde landen, met name in de EU-

buurlanden en in de ruimere omliggende gebieden (niet-wetgevend). 

 

3. EU Strategie voor Syrië 

Deze strategie zal beschrijven hoe de EU kan helpen bij de heropbouw van een 

vredig en stabiel Syrië en een pluralistisch, tolerant maatschappelijk middenveld 

in Syrië (niet-wetgevend; Kw1/2017). 

 

4. EU-Afrika-partnerschap: nieuwe impulsen 

Dit initiatief zal de strategische doelstellingen van de EU bij haar relaties met Afri-

ka vastleggen (niet-wetgevend; Kw2/2017). 

 

5. Uitvoering van het Europees Defensieactieplan 

Bevat onder meer een voorstel voor een Europees Defensiefonds en maatregelen 

ter verbetering van het gebruik en de doeltreffendheid van regels inzake over-

heidsopdrachten (wetgevend/niet-wetgevend). 

 

 

Commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening en Eco-

nomische Zaken  

 

6. Uitvoering van het actieplan voor de circulaire economie 

Dit omvat een strategie voor recycling en hergebruik van plastics (niet-

wetgevend; Kw4/2017), maatregelen met betrekking tot water:  een voorstel 

voor een verordening voor minimumkwaliteitseisen voor hergebruikt water (incl. 

effectbeoordeling; artikel 192 VWEU; Kw2/2017), een REFIT-herziening van de 

drinkwaterrichtlijng (incl. effectbeoordeling; artikel 192, lid 1, VWEU; Kw4/2017), 

een initiatief om juridische, technische of praktische bottlenecks op het snijvlak 

van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving aan te pakken (niet-wetgevend; 

Kw4/2017), en een monitoringkader voor de circulaire economie (niet-wetgevend; 

Kw3/2017). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. Uitvoering van de Strategie voor de Energie-unie: emissieluw reizen en mobili-

teit 

REFIT-herziening van diverse cruciale wetgevingsteksten die werden belicht in het 

Actieplan emissieluwe mobiliteit: strategieën voor de periode na 2020 voor au-

to's/busjes en vrachtauto's, bussen en touringcars (wetgevend, incl. effectbeoor-

deling; Kw2/2017), de richtlijn schone wegvoertuigen (incl. effectbeoordeling; 

artikel 192 VWEU; Kw2/2017), en de richtlijn Eurovignet en de richtlijn Europese 

dienst elektronische tolheffing (EETS) (incl. effectbeoordeling; artikel 91 VWEU; 

Kw2/2017). Dit initiatief omvat de uitvoering van de internationale overeenkomst 

over de reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen (ICAO) (wetge-

vend, incl. effectbeoordeling; artikel 192 VWEU; Kw1/2017). 

 

Commissie voor Financiën 

 

8. Uitvoering van het Actieplan voor de Kapitaalmarktenunie 

Met een tussentijdse evaluatie (niet-wetgevend;  Kw2/2017) zal een stand van 

zaken worden gemaakt van de vooruitgang die is geboekt bij de uitvoering van de 

Kapitaalmarktenunie en zal worden in kaart gebracht welke extra maatregelen 

eventueel nodig zijn om de financiering van de economie te verbeteren. Nieuwe 

maatregelen omvatten een kader voor een EU-persoonlijk pensioenproduct (wet-

gevend/niet-wetgevend, incl. effectbeoordeling; artikel 114 VWEU; Kw2/2017), 

een REFIT-herziening van de verordening betreffende de Europese marktinfra-

structuur (EMIR) (incl. effectbeoordeling; artikel 114 VWEU; Kw1/2017), een Ac-

tieplan voor financiële retaildiensten (niet-wetgevend; Kw1/2017), en aanvullende 

gedelegeerde wetgeving om financiering van infrastructuurmaatschappijen door 

institutionele beleggers te bevorderen (incl. effectbeoordeling; Kw4/2016). 

 

9. Eerlijkere belastingheffing bij ondernemingen 

Het initiatief omvat de uitvoering van het btw-actieplan via REFIT-voorstellen voor 

een definitief btw-stelsel en voor btw-tarieven (wetgevend, incl. effectbeoorde-

ling; artikel 113 VWEU; Kw3/2017), betere administratieve samenwerking en een 

vereenvoudigingspakket om de lasten voor bedrijven en belastingdiensten te ver-

lichten (wetgevend, incl. effectbeoordeling; artikel 113 VWEU; Kw4/2017), een 

voorstel voor een EU-lijst van jurisdicties van derde landen die weigeren om in-

ternationale normen inzake goed fiscaal bestuur na te leven (niet-wetgevend; 

Kw3/2017), en omzetting in EU-wetgeving van de internationale overeenkomst 

over grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS) (wetgevend/niet-

wetgevend, incl. effectbeoordeling; Kw2/2017) 

 

 

Commissie voor Financiën en Europese Zaken 

 

10. Financieel kader voor de periode na 2020 

Een omvattend voorstel voor het volgende Meerjarig financieel kader, waaronder 

ook voor de eigen middelen (wetgevend/niet-wetgevend; artikel 312 VWEU).   

 

11. Een sterke Unie gebouwd op een sterke EMU 

In het witboek over de toekomst van Europa (niet-wetgevend; Kw1/2017) waarin 

wordt beschreven in welke stappen een EU met 27 lidstaten 60 jaar na de Ver-

dragen van Rome kan worden hervormd. Dit witboek zal ook gaan over de toe-

komst van de EMU om fase 2 van de EMU voor te bereiden en zo te verdiepen 

binnen de nieuwe politieke en democratische context (met een Stabiliteits- en 

groeipact dat op stabiliteit gericht is en voorstellen om, overeenkomstig artikel 16 



 

 

 

 

 

 

van het Verdrag, het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de EMU, 

de kernonderdelen van dit verdrag in het EU-rechtskader te integreren). Dit initia-

tief zal ook een herziening omvatten van het Europees Systeem voor financieel 

toezicht (ESFS) om het toezicht op zowel macro- als microprudentieel niveau 

slagkrachtiger en doelmatiger te maken. 

 

Commissie voor Europese Zaken 

 

12. Modernisering van comitologieprocedures 

Voorstellen om de regels voor secundaire wetgeving af te stemmen op de geactu-

aliseerde Verdragsregels (wetgevend; Kw1/2017), en toetsing van bestaande pro-

cedures voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen en uitvoeringshande-

lingen op hun democratische legitimiteit (niet-wetgevend; Kw1/2017). 

 

Commissie voor Europese Zaken en Veiligheid en Justitie 

 

13. Een meer strategische benadering voor de handhaving van EU-recht 

Maatregelen om de inspanningen op te voeren bij de toepassing, uitvoering en 

handhaving van EU-recht (niet-wetgevend; Kw4/2016), in lijn met de prioriteiten 

van de Commissie, concrete voorstellen voor een betere handhaving van interne-

marktregels (zie ook punt 6) en REFIT-initiatieven voor een correcte uitvoering en 

handhaving van milieuwetgeving, met inbegrip van waarborging van de naleving 

van milieuvoorschriften (niet-wetgevend; Kw3/2017), toegang tot de rechter 

(niet-wetgevend; Kw1/2017) en monitoring, transparantie en verslaglegging 

(wetgevend/niet-wetgevend; Kw2/2017). 

 

Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad 

 

14. Enisa (Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveili-

ging) 

Herziening van Verordening (EU) nr. 526/2013 (Enisa-verordening) waarin het 

mandaat, de doelstellingen en de opdrachten voor Agentschap van de Europese 

Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging worden uiteengezet (incl. effectbe-

oordeling, Kw4/2017) 

 

15. Schengeninformatiesysteem 

Herziening van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en van Besluit 2007/533/JBZ van 

de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengenin-

formatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (artikel 77, lid 2, onder b) en 

d), artikel 82 en 87 VWEU; Kw4/2016). Dit initiatief is een follow-up van de eva-

luatie van de toepassing van SIS II, zoals gevraagd in de rechtsgrondslagen (Ver-

ordening (EG) nr. 1987/2006, Besluit 2007/533/JBZ van de Raad); follow-up van 

een evaluatie in 2016. 

 

16. Visuminformatiesysteem 

Voorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008 betreffende het Vi-

suminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens 

op het gebied van visa voor kort verblijf en Verordening (EG) nr. 810/2009 tot 

vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) (incl. effectbe-

oordeling; artikel 77, lid 2, onder a) en b), en artikel 87 VWEU). Follow-up van 

een evaluatie in 2016. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad en Veiligheid en Justitie 

 

17. Pakket gegevensbescherming 

Het pakket (Kw1/2017) zal bestaan uit een afstemming van de regels inzake be-

scherming van door EU-instellingen verwerkte persoonsgegevens op de nieuwe 

algemene regels inzake gegevensbescherming (wetgevend; artikel 16 VWEU), een 

REFIT-herziening van de ePrivacy-richtlijn (incl. effectbeoordeling; artikel 114/16 

VWEU), alsmede een kader voor adequaatheidsbesluiten over de uitwisseling van 

persoonsgegevens met derde landen. 

 

18. Vooruitgang op weg naar een echte en doeltreffende Veiligheidsunie 

Uitvoering van de Agenda van de Veiligheidsunie en het Actieplan inzake terro-

rismefinanciering, met voorstellen voor het harmoniseren van witwasinbreuken en 

de bestraffing daarvan (wetgevend; artikel 83 VWEU; Kw4/2016), het versterken 

van de onderlinge erkenning van bevelen tot bevriezing en inbeslagneming van 

criminele vermogensbestanddelen (wetgevend, incl. effectbeoordeling; artikel 82 

VWEU; Kw4/2016) en voor het aanpakken van illegale contante geldstromen 

(wetgevend, incl. effectbeoordeling; artikel 33/114 VWEU; Kw4/2016) en van 

illegale handel in cultuurgoederen (wetgevend, incl. effectbeoordeling; artikel 207 

VWEU; Kw4/2016). Dit initiatief omvat ook een voorstel voor een Europees sys-

teem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) (wetgevend; artikel 77, lid 2, 

onder b) en d), VWEU; Kw4/2016) en de follow-up van de werkzaamheden van 

de deskundigengroep op hoog niveau inzake informatiesystemen en interoperabi-

liteit. 

 

Commissie voor Veiligheid en Justitie  

 

19. Uitvoering van de interne-marktstrategie 

Te behalen resultaten omvatten onder meer een REFIT-herziening van de goede-

renwetgeving (wetgevend/niet-wetgevend, incl. effectbeoordeling; artikel 

43/114/207 VWEU; Kw2/2017), een initiatief op het gebied van vennootschaps-

recht dat het eenvoudiger moet maken om digitale technologie te gebruiken tij-

dens de hele levensduur van een onderneming en voor grensoverschrijdende fu-

sies en splitsingen (wetgevend, incl. effectbeoordeling; Kw3-4/2017), een initia-

tief voor gecoördineerde evaluaties van gezondheidstechnologie (wetgevend/niet-

wetgevend, incl. effectbeoordeling; Kw4/2017), en maatregelen voor een betere 

handhaving van interne-marktregels binnen een breder handhavingspakket, met 

onder meer voorstellen voor één digitale toegangspoort (wetgevend/niet-

wetgevend, incl. effectbeoordeling; artikel 114 VWEU; Kw1/2017) en voor een 

informatie-instrument voor de interne markt (wetgevend, incl. effectbeoordeling; 

Kw1/2017), een upgrade van SOLVIT (niet-wetgevend; Kw1/2017), en meer be-

voegdheden voor nationale mededingingsautoriteiten om ze slagkrachtigere 

handhavers te maken (wetgevend/niet-wetgevend, incl. effectbeoordeling; 

Kw2/2017). 

 

20. Consumentenrecht 

Herziening van Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumen-

tenovereenkomsten, Richtlijn 98/6/EG betreffende de bescherming van de con-

sument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten, 

Richtlijn 1999/44/EG betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de 

garanties voor consumptiegoederen, Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke 

handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, 

Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, 



 

 

 

 

 

 

Richtlijn 2009/22/EG betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van 

de bescherming van de consumentenbelangen en Richtlijn 2011/83/EU betreffen-

de consumentenrechten  (incl. effectbeoordeling, Kw4/2017). Deze herziening 

komt er na een geschiktheidscontrole en een evaluatie. 

 

Commissies voor Veiligheid en Justitie en Economische zaken 

 

21. Uitvoering van de strategie voor de digitale eengemaakte markt    

Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van de strategie voor de digitale eenge-

maakte markt. 

 

Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

 

22. Europese pijler van sociale rechten 

Na de openbare consultatie zal bij dit initiatief een voorstel worden gedaan voor 

een Pijler van sociale rechten (Kw1/2017) en zullen daarmee samenhangende 

initiatieven worden gepresenteerd, zoals initiatieven voor een beter evenwicht 

tussen werk en privé-leven van werkende ouders (wetgevend/niet-wetgevend, 

incl. effectbeoordeling; artikel 153/157 VWEU), betreffende sociale bescherming 

(wetgevend/niet-wetgevend, incl. effectbeoordeling; artikel 153/292), en de uit-

voering van de arbeidstijdenrichtlijn (niet-wetgevend), alsmede een REFIT-

herziening van de richtlijn schriftelijke verklaringen  betreffende de verplichting 

van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn 

arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn (wetgevend, incl. effect-

beoordeling; artikel 153, lid 1, onder b) / artikel 154 VWEU). 

 

Commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad en Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 

 

23. Uitvoering van de Europese migratieagenda 

Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van de Europese migratieagenda, met 

consolidering en horizontale inventarisatie van de verschillende beleidsterreinen, 

met inbegrip van de uitvoering van het nieuwe migratiepartnerschapskader met 

derde landen. 

 

Commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 

 

24. Het Jongereninitiatief 

Dit initiatief omvat een voorstel voor de oprichting van een Europees Solidari-

teitscorps (wetgevend/niet-wetgevend) en prioritaire maatregelen voor de uitvoe-

ring van de jeugdaspecten van de vaardighedenagenda, met een kwaliteitskader 

voor leerlingenplaatsen en voorstel voor een grotere mobiliteit voor leerlingen 

(wetgevend), de modernisering van onderwijs op school en in het hoger onderwijs 

(niet-wetgevend; Kw2/2017), en een voorstel om beter bij te houden hoe jonge-

ren het op de arbeidsmarkt doen nadat ze hun hogere of beroepsopleiding hebben 

afgemaakt (niet-wetgevend; Kw2/2017). 

 
 

 


