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VOORWOORD

In 2014 hebben veel gebeurtenissen mij trots gemaakt Europeaan te zijn. Op 1 janu-
ari hebben wij Letland verwelkomd in de familie van de eurolanden — Litouwen zou 
één jaar later volgen. In Lima, Peru, heeft de EU met haar constructieve en compromis-
bereide aanpak mee het pad geëffend voor een zinvolle wereldwijde klimaatovereen-
komst in Parijs. Naar aanleiding van de crisissituatie in Oekraïne hebben wij getoond 
dat wij eensgezind kunnen optrekken, met één stem kunnen spreken en doortastend 
kunnen handelen: wij hebben handelssancties opgelegd, een associatie-overeenkomst 
ondertekend en een energie-overeenkomst gesloten waardoor de levering van gas 
gewaarborgd blijft. De EU heeft grote vooruitgang geboekt op weg naar een banken-
unie; zij heeft het vertrouwen hersteld, een einde gemaakt aan de tijd waarin de 
belasting betaler moest opdraaien voor de fouten van de banken en ervoor gezorgd 
dat de financiële sector weer in staat is kredieten te verlenen. In het eerste jaar van 
het nieuwe meerjarig financieel kader van de EU is een aanvang gemaakt met de 
uitbetaling van in totaal bijna 1 000 miljard EUR aan financiering aan onder meer 
onderzoekers, regio’s en landbouwers in de EU. Ondertussen, 510 miljoen kilometer 
van hier, was een Europees ruimtevaartuig het eerste dat ooit op een komeet is ge-
land; een verbluffend staaltje van innovatie en vernuft.

En natuurlijk was er in 2014 een verkiezingscampagne waarbij, voor het eerst, de 
politieke partijen hun eigen kandidaat voor de functie van voorzitter van de Commis-
sie naar voren hebben geschoven. Voor het eerst in de geschiedenis werd een gevecht 
om de Europese Unie beslecht met woorden en ideeën, niet met wapens. Dat heeft 
gezorgd voor een nieuw soort legitimiteit: een Unie van democratische verandering. 
Hier mag nooit meer op worden teruggekomen.

Voor mij zijn deze gebeurtenissen de uitdrukking van de waarde van Europese een-
heid, samenwerking en gemeenschappelijke doelstellingen, waar ook in de EU en zelfs 
daarbuiten. 

2014 was ook een jaar vol uitdagingen voor onze Unie.

Eerst en vooral blijven de groeivooruitzichten zwak en dat heeft reële gevolgen op 
menselijk vlak. De EU telt genoeg werklozen om een grote lidstaat te bevolken, en 
deze situatie verbetert niet snel genoeg. Wij mogen deze mensen niet vergeten en 
onze inspanningen om hun situatie te verbeteren mogen niet verminderen.

Ook wereldwijd waren er veel uitdagingen: de opkomst van Da’esh, een ernstige be-
dreiging voor de internationale vrede en veiligheid; de ebolacrisis, waarvoor een geor-
ganiseerde, krachtdadige en snelle reactie van de EU nodig was; mensen die, op zoek 
naar een beter leven, verdrinken voor de kusten van Europa; en het ontwikkelings-
vraagstuk in het algemeen: het uitroeien van de armoede en het verlichten van het 
lijden van de meest kwetsbaren. 

Dit zijn gebieden waarop het optreden van een verenigd Europa een verschil kan en moet 
maken. Maar deze uitdagingen tonen ook aan dat wij onze aanpak moeten veranderen. 

Het was een jaar van grote politieke veranderingen in de EU. Wij hebben een nieuw 
Europees Parlement, een nieuwe Commissie en een nieuwe voorzitter van de Europe-
se Raad. Deze institutionele vernieuwing biedt de kans op een nieuwe start voor de 
EU. Deze keer was het anders: wij zullen veel andere dingen doen, en op een andere 
manier: „doortastend in de belangrijke zaken, terughoudend in de kleinere”.

Wij brengen dit nu al in de praktijk: de tien duidelijke prioriteiten die zijn vastgesteld 
in de politieke beleidslijnen voor de nieuwe Commissie vormen het politieke contract 
met zowel het Europees Parlement als de Europese Raad en de basis voor de verkie-
zing van de Commissie. Zij worden weerspiegeld in het werkprogramma van de 
Commissie voor 2015. Als voorzitter van de uitvoerende macht van de Europese Unie 
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wil ik de inspanningen concentreren op gebieden waar de Unie een reëel, positief 
verschil kan maken voor de mensen; waar het op aankomt, is dat wij de grote uit-
dagingen aangaan en concrete resultaten zullen leveren.

Bovenaan op de lijst — en de rode draad bij alles wat wij doen — staat onze taak om 
mensen weer aan het werk te krijgen en de EU-economie weer op het groeispoor te zetten. 
Wij moeten investeringen stimuleren. De lidstaten moeten doorgaan met hun structurele 
hervormingen en een verantwoord begrotingsbeleid voeren dat de groei ondersteunt — 
de „heilzame driehoek”. In 2014 al, minder dan een maand na het aantreden van de 
Commissie, hebben wij een nieuw investeringsoffensief voorgesteld om openbare en 
particuliere investeringen ten belope van 315 miljard EUR in de komende drie jaar aan te 
boren. Dat voorstel is nu door de Europese Raad bekrachtigd. Wij zijn vastbesloten snel te 
handelen zodat nieuwe investeringen al medio 2015 kunnen worden vrijgemaakt.

Wij zullen nog verder gaan, zoals blijkt uit het werkprogramma 2015. Van meer 
werkgelegenheid via eerlijkere belastingheffing naar een nieuwe evenwichtige agen-
da inzake migratie: wij vertalen onze tien prioriteiten in acties op het veld. Dit alles zal 
worden ondersteund en geleid door een Commissie die politiek, transparant maar ook 
zichtbaar is en die verantwoording moet afleggen — dit opent de deur naar een Unie 
van democratische verandering. Kortom: een Commissie die in staat is onze waarden 
te verspreiden en onze uitdagingen aan te gaan. 

2014 was ook een jaar waarin wij helaas afscheid hebben moeten nemen van ver-
schillende grote Europeanen. In het bijzonder Jacques Barrot, voormalig vicevoorzitter 
van de Commissie; Jean-Luc Dehaene, de architect van het Verdrag van Lissabon; 
Maurice Faure, de langstlevende ondertekenaar van de Verdragen van Rome van 
1957; en Leo Tindemans, de visionair die een blijvende bijdrage heeft geleverd aan 
de verzoening van de geschiedenis en de geografie van Europa. Zij hebben zich niet 
alleen ingezet voor de Europese gedachte, maar hebben die gedachte ook in de 
praktijk gebracht en ingang doen vinden.

Zij zijn nu, helaas, niet meer onder ons, maar hun waarden en hun visie blijven voort-
leven. Zij hebben mij persoonlijk geïnspireerd en zullen in de toekomst velen blijven 
inspireren, in Europa maar ook ver daarbuiten. 

Ik geloof in een Unie die vooruitgaat, zelfs als niet alle leden dat altijd met dezelfde 
snelheid doen. Een Unie die niet is opgebouwd als tegenpool van haar leden, met hun 
tradities, hun waarden, hun rijkdommen en hun raisons d’être; maar een Unie die haar 
leden respecteert en haar handelen ook baseert op de goede wil van haar leden. Een 
Commissie die niet de secretaris-generaal van de Raad is en evenmin een loopjongen van 
het Parlement, maar een Commissie die samenwerkt met de andere instellingen als 
pleitbezorgers, bouwers en architecten van de communautaire methode. Een Unie die zich 
inzet voor democratie en hervormingen; geen Unie die zich met elk klein detail bemoeit, 
maar één die werkt voor haar burgers en zich bezighoudt met de belangrijke kwesties.

In de volgende bladzijden krijgt u een overzicht van de vele activiteiten van de EU in 
2014. Mijn voorganger José Manuel Durão Barroso was voorzitter van de Commissie 
tot 1 november en hem komt de eer toe van veel van de in dit verslag beschreven 
vooruitgang. Ik breng hem hulde voor dat werk.

In 2015 zal ik dit momentum niet alleen als doel op zich vasthouden; ik zal zorgen 
voor een nieuwe start voor Europa, één met veel aandacht voor onze politieke priori-
teiten, één die een echt verschil maakt voor de burgers. „Deze keer is het anders” was 
de slogan van de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014. Met ons werk en 
onze inzet zullen wij dit waarmaken.

Jean-Claude Juncker
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Het jaar 2014 bracht voor de Europese Unie grote veranderingen mee. Er werd 
een nieuw Europees Parlement verkozen en voor het eerst werd de voorzitter 

van de Europese Commissie benoemd op basis van de uitslag van de Parlements-
verkiezingen. De functie ging naar Jean-Claude Juncker, de kandidaat van de 
grootste politieke fractie. Na hoorzittingen en een stemming van het Europees 
Parlement in oktober trad de nieuwe Commissie op 1 november aan. Zij stelde 
een ambitieuze agenda vast aan de hand van de politieke prioriteiten die voor-
zitter Juncker eerder voor het Parlement had uiteengezet. Op 1 december kwam 
Donald Tusk aan het hoofd van de Europese Raad te staan, waarmee de Raad 
voor het eerst een voorzitter kreeg uit een van de lidstaten die sinds 2004 zijn 
toegetreden. Verder verwierf de Europese Centrale Banknieuwe bevoegdheden 
inzake het toezicht op de Europese banken, zulks ter versterking van de Econo-
mische en Monetaire Unie (EMU).

Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement (links), 
overhandigt het officiële resultaat van de stemming van het 
Parlement over het nieuwe college van commissarissen aan  
Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie  
(rechts). Straatsburg, Frankrijk, 22 oktober.
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Een nieuw Parlement gekozen door de burger

Het jaar 2014 stond in het teken van de verkiezingen die werden gehouden van 22 tot 
en met 25 mei. De Europese Volkspartij (EVP) werd opnieuw de grootste fractie in het 
Europees Parlement (met 221 leden) en bleef de Progressieve Alliantie van Socialis-
ten en Democraten (S & D), de op één na grootste fractie (met 191 leden), voor.

De officiële opkomst op Europees niveau bedroeg 42,54 %. Dit percentage was maar 
iets lager dan dat van 2009, zij het dat er grote verschillen tussen de lidstaten waren. 
In landen met een hoge opkomst schreven meerdere partijleiders de belangstelling 
van de kiezers gedeeltelijk toe aan de verkiezingscampagne voor het voorzitterschap 
van de Europese Commissie, waarbij gekozen kon worden uit Spitzenkandidaten  
(ofwel kandidaat-voorzitters).

De belangrijkste institutionele noviteit van de verkiezingscampagne bestond erin dat 
de grootste Europese fracties vóór de verkiezingen een aantal kandidaat-voorzitters 
kozen. Als gezicht van hun politieke familie in Europa leidden deze officiële partij-
kandidaten voor het voorzitterschap van de Commissie een Europese campagne. De 
topkandidaten waren Jean-Claude Juncker (Europese Volkspartij (EVP)/Luxemburg), 
Martin Schulz (Partij van de Europese Sociaaldemocraten (PES)/Duitsland), Guy Ver-
hofstadt (Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE)/België), Franziska 
Keller (Europese Groene Partij/Duitsland), José Bové (Europese Groene Partij/Frankrijk) 
en Alexis Tsipras (Partij van Europees Links (EL)/Griekenland). Gelet op de verkiezings-
uitslag besloot de Europese Raad met gekwalificeerde meerderheid Jean-Claude 
Juncker voor te dragen voor het voorzitterschap van de Commissie. Vervolgens werd 
hij op 15 juli door het Parlement tot voorzitter verkozen.

Campagne van de Spitzenkandidaten

Artikel 17, lid 7, van het Verdrag betreffende de Europese Unie:

„Rekening houdend met de verkiezingen voor het Europees Parlement en na pas-
sende raadplegingen, draagt de Europese Raad met gekwalificeerde meerderheid 
van stemmen bij het Europees Parlement een kandidaat voor het ambt van  
voorzitter van de Commissie voor. Deze kandidaat wordt door het Parlement bij 
meerderheid van zijn leden gekozen.”

Om de in bovenstaande bepaling van het Verdrag bedoelde fase te bereiken, voerden 
de topkandidaten voor het voorzitterschap van de Commissie een intensieve cam-
pagne, die duurde van april tot aan de Parlementsverkiezingen. Zij werden gesteund 
door hun respectieve politieke partijen op Europees niveau en reisden door de hele 
Unie om burgers, kiezers, media, ngo's en tal van andere belanghebbenden te ont-
moeten.

Affiche gebruikt in de campagne 
voor de Europese verkiezingen 
van 22 en 25 mei.
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CAMPAGNE VOEREN VOOR EUROPA
De kandidaten van de vijf belangrijkste politieke partijen in actie tijdens hun verkiezingscampagne (vanaf 
linksboven, met de klok mee): Jean-Claude Juncker (EVP) in Wenen, Oostenrijk, Guy Verhofstadt (ALDE) in 
Stockholm, Zweden, Franziska Keller (Europese Groene Partij), Brussel, België, Alexis Tsipras (EL) in Praag, 
Tsjechië, en Martin Schulz (PES) in Malaga, Spanje.

De topkandidaten presenteerden hun visie, beleidsplannen en prioriteiten, zodat de 
burger voor het eerst echt kon kiezen voor een bepaalde voorzitter van de Commissie. 
Hierdoor verliep het proces zo democratisch en transparant mogelijk. De Commissie 
had de politieke partijen op Europees niveau in 2013 aanbevolen om voor de Par-
lementsverkiezingen van 2014 een kandidaat voor het voorzitterschap van de Com-
missie aan te wijzen en bekend te maken bij welke Europese politieke partij zij zijn 
aangesloten. Deze aanbeveling moest ervoor zorgen dat de stemgerechtigden beter 
werden geïnformeerd over de zaken die op het spel stonden bij de verkiezingen, een 
Europees debat bevorderen en de verkiezingsopkomst vergroten.

Een belangrijke vernieuwing waren ook de live tv-debatten. In de aanloop naar de 
verkiezingen namen topkandidaten deel aan maar liefst negen van dit soort debatten 
— een novum in de geschiedenis van de Europese verkiezingen. De debatten verschil-
den qua opzet. Aan sommige debatten namen alle of de meeste kandidaten deel, 
terwijl bij vier debatten alleen de topkandidaten van de EVP en de PES de degens 
kruisten. De debatten werden in vijf verschillende landen en in drie verschillende talen 
gehouden. De campagne kon niet alleen worden gevolgd via de traditionele media: 
door volop gebruik te maken van de sociale media werd een veel breder publiek be-
reikt, met inbegrip van de jongere generatie kiezers.
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Samenstelling van het nieuwe Europees Parlement

Na onderhandelingen tussen de nationale partijen over de samenstelling van de 
fracties kwam het nieuwe Parlement (achtste zittingsperiode) in juli met zeven frac-
ties bijeen (1). Deze fracties waren al vertegenwoordigd in de vorige zittingsperiode, 
maar de EFD (Europa van vrijheid en democratie) veranderde haar naam in EFDD 
(Europa van Vrijheid en Directe Democratie). Wel waren door de verkiezingsuitslag en 
de banden die de nationale politieke partijen zijn aangegaan, de numerieke machts-
verhoudingen verschoven. De ALDE heeft haar derde plaats moeten afstaan aan de 
Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), terwijl De Groenen/Vrije Europese  
Alliantie (in de vorige zittingsperiode nog de op drie na grootste fractie) door de GUE/
NGL is verdrongen naar de zesde plaats. Het Parlement telt deze zittingsperiode meer 
eurosceptische afgevaardigden. Dit bracht de twee grootste fracties, EVP en S & D, 
ertoe een nieuw technisch en politiek samenwerkingsverband aan te gaan (bekend als 
„de brede coalitie”), waarbij ook ALDE zich aansloot. Het verband beoogt voor een 
stabiele pro-Europese meerderheid in het Parlement te zorgen. Het Parlement gaf 
voor het eerst gestalte aan deze samenwerking toen het Martin Schulz (S & D/Duits-
land) als voorzitter herkoos voor een tweede ambtstermijn van tweeënhalf jaar.

Met ingang van deze achtste zittingsperiode is het Verdrag van Lissabon onverkort 
van toepassing geworden. Dat betekent dat het Parlement nu 751 leden heeft. Over-
eenkomstig het beginsel van degressieve proportionaliteit varieert het aantal leden 
per lidstaat van 6 (Cyprus, Luxemburg en Malta) tot 96 (Duitsland).

DE UITSLAG VAN DE VERKIEZINGEN VOOR HET EUROPEES 
PARLEMENT VAN 22-25 MEI

8,92 %
ALDE  Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 67

6,92 %  
GUE/NGL  Europees Unitair Links/Noords Groen Links 52

6,92 %  
NI  Niet-ingeschrevenen — niet bij een fractie
      aangesloten leden 52

9,32 %  
ECR  Europese Conservatieven en Hervormers 70ECR

6,66 %  
Groenen/EVA  De Groenen/Vrije Europese Alliantie 50

6,39 %  
EFDD  Europa van Vrijheid en Directe Democratie 48

S & D  Progressieve Alliantie van Socialisten en 
           Democraten 191 25,43 %  

EVP  Europese Volkspartij 
        (Christendemocraten) 221

751 Opkomst 42,54 %
Uitslagen

29,43 %  

GUE/NGL

S & D ECR

EFDD

NI

Groenen/EVA

ALDE
EVP
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Nieuw gezicht aan het roer van de Europese Raad

Op 30 augustus verkozen de 28 staatshoofden en regeringsleiders van de EU Donald 
Tusk, voormalig premier van Polen, tot voorzitter van de Europese Raad voor een 
termijn van tweeënhalf jaar. Op 1 december trad hij aan als opvolger van Herman Van 
Rompuy, die als eerste voorzitter van de Europese Raad van 2009 tot en met 2014 
actief was.

Bij de ceremonie die ter gelegenheid van zijn aantreden in Brussel werd gehouden, 
sprak voorzitter Tusk zijn waardering uit voor de verdiensten van de heer Van Rompuy 
en roemde hij diens aandeel in het oplossen van de financieel-economische crisis in 
Europa. Hij verklaarde te zullen vasthouden aan dezelfde belangrijke beginselen die 
ook maatgevend waren voor het optreden van zijn voorganger, nl. vertrouwen, gezond 
verstand, matigheid en fatsoen.

Voorzitter Tusk presenteerde tevens de vier prioriteiten voor zijn ambtstermijn:

 ▶ de fundamentele EU-waarden vrijheid en solidariteit vrijwaren en de eenheid van 
de EU beschermen tegen dreiging van binnen en buiten,

 ▶ een einde maken aan de economische crisis en een echte EMU tot stand brengen,

 ▶ internationaal krachtig optreden en steun bieden aan buurlanden die dezelfde 
democratische waarden zijn toegedaan,

 ▶ uitgaan van de trans-Atlantische betrekkingen tussen Europa en de Verenigde 
Staten als de ruggengraat van de gemeenschap van democratieën.

Herman Van Rompuy, aftredend 
voorzitter van de Europese Raad 

(rechts), overhandigt tijdens  
de overdrachtsceremonie  

op 1 december in het Justus 
Lipsius-gebouw, de zetel van  

de Raad, in Brussel, België,  
een pen aan Donald Tusk, de 

aantredende voorzitter (links).
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Nieuwe Commissie geïnstalleerd

Een nieuwe start voor Europa

Na de eerste pan-Europese verkiezingscampagne werd Jean-Claude Juncker op 
27 juni door de Europese Raad aan het Parlement voorgesteld als kandidaat voor het 
ambt van voorzitter van de Europese Commissie. De Europese Raad hield daarbij  
rekening met de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement, overeen-
komstig artikel 17, lid 7, van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Op 15 juli 
werd de heer Juncker door het Parlement gekozen met een grote meerderheid van 
422 stemmen (het vereiste minimum was 376 stemmen).

Op basis van de suggesties van de lidstaten selecteerde de verkozen voorzitter de 
overige leden van de Commissie, waarna hij op 5 september samen met de Raad de 
definitieve lijst van voorgedragen commissarissen vaststelde. Op 10 september pre-
senteerde verkozen voorzitter Juncker zijn team en de verdeling van de portefeuilles. 
Hierop volgden individuele hoorzittingen met de voorgedragen commissarissen ten 
overstaan van de respectieve commissies van het Parlement.

Op grond daarvan en nadat de heer Juncker zijn team naar aanleiding van de tijdens 
de hoorzittingen geuite bezwaren had aangepast, hechtte het Parlement op 22 okto-
ber zijn goedkeuring aan het college van commissarissen, met 426 stemmen vóór 
(van de 699 uitgebrachte stemmen). Nadat de Commissie op de bijeenkomst van 
23 oktober door de Europese Raad was benoemd, trad zij op 1 november aan.

Op 10 december legden voorzitter Juncker en de leden van het college van commis-
sarissen in Luxemburg de eed af voor het Hof van Justitie van de Europese Unie. 
Hierbij verbonden de leden van de Commissie zich er plechtig toe om de Verdragen en 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in acht te nemen en hun 
bevoegdheden zowel in volledige onafhankelijkheid als in het algemeen belang van 
de Unie uit te oefenen.

Jean-Claude Juncker, voorzitter 
van de Europese Commissie sinds 
1 november, legt met de overige 
leden van het college de eed af 
tijdens de plechtige ceremonie 
voor het Hof van Justitie van  
de Europese Unie. Luxemburg, 
10 december.
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De commissarissen beloofden ook om geen instructies te vragen aan dan wel te 
aanvaarden van om het even welke autoriteit, zich te onthouden van iedere handeling 
die onverenigbaar is met het karakter van hun ambt of met de uitvoering van hun 
taak, en hun verplichtingen zowel gedurende hun ambtsperiode als na afloop daarvan 
na te komen.

De voorzitter werd door het Parlement verkozen op grond van de politieke beleids-
lijnen die hij had gepresenteerd onder de titel „Een nieuwe start voor Europa: mijn 
agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering” (2). Dit document 
bouwde voort op de contacten met de politieke fracties in het Parlement en de  
„strategische agenda voor de Unie in tijden van verandering”, waarover de Europese 
Raad van juni (3). overeenstemming had bereikt. Aldus vormde het stuk het politieke 
contract tussen het Parlement en de Europese Raad op grond waarvan de nieuwe 
Commissie kon worden gekozen en benoemd.

De tien prioriteiten van voorzitter Juncker

1.  Een nieuwe impuls voor banen, groei en investeringen.

2.  Een connectieve digitale interne markt.

3.  Een veerkrachtige energie-unie en een toekomstgericht klimaatveranderings-
beleid.

4.  Een diepere, billijkere interne markt met een versterkte industriële basis.

5.  Een diepere en billijkere EMU.

6.  Een redelijke en evenwichtige vrijhandelsovereenkomst met de Verenigde 
Staten.

7.  Een op wederzijds vertrouwen gebaseerde ruimte van recht en grondrechten.

8.  Een nieuw migratiebeleid.

9.  Een krachtiger optreden op het wereldtoneel.

10.  Een Unie van democratische verandering.

Uit de politieke beleidslijnen van de voorzitter blijkt duidelijk dat het het nieuwe col-
lege met de tien bovenstaande prioriteiten uitdrukkelijk te doen is om een nieuwe 
start voor Europa en om een agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische 
verandering. De voorzitter is verkozen op grond van deze agenda. Na de hoorzittingen 
kreeg het nieuwe college de steun van het Parlement voor de agenda. En de Europese 
Raad benoemde de nieuwe Commissie op basis van diezelfde agenda.

Spandoek aan het Berlaymont-
gebouw, de hoofdzetel van de 

Europese Commissie in Brussel, 
België, met foto's van de leden 

van de nieuwe Commissie,  
die aantrad op 1 november.  

De slogan luidt als volgt:  
„Een nieuwe start voor Europa”,  

in het Nederlands, het Frans  
en het Engels.
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Voorzitter Juncker heeft bij de aanvang van zijn mandaat meteen duidelijk gemaakt 
dat hij wil dat de nieuwe Commissie openstaat voor veranderingen. Hij heeft de werk-
wijze van de Commissie dan ook gereorganiseerd om voornoemde agenda te kunnen 
uitvoeren. De nieuwe Commissie zal optreden als een hecht team dat portefeuille-
overstijgend samenwerkt aan geïntegreerde, gefundeerde en glasheldere initiatieven 
die tot duidelijke resultaten leiden.

De voorzitter heeft er geen misverstand over laten bestaan dat hij een Commissie wil 
„die ambitieuzer inzet op belangrijke zaken en zich bescheidener opstelt als het gaat 
om minder belangrijke zaken”.

Een nieuwe werkwijze

Om deze ambities te kunnen waarmaken, heeft de nieuwe voorzitter van de Commis-
sie bepaald dat het college gedurende dit mandaat op een andere manier te werk 
gaat. Overeenkomstig de Verdragsbepalingen wees voorzitter Juncker zeven vice-
voorzitters aan die aan het hoofd staan van projectteams. Het is hun taak het werk 
van een aantal commissarissen aan te sturen en te coördineren. Dit moet voor dyna-
mische interactie tussen de leden van het college zorgen alsook de Commissie in 
staat stellen flexibel te werk te gaan en het beleidsmatige hokjesdenken te ontstijgen. 
De vicevoorzitters zijn verantwoordelijk voor een aantal welomschreven prioritaire 
projecten en zij zullen het werk binnen de Commissie aansturen en coördineren op de 
belangrijkste onderdelen van de agenda voor banen, groei, billijkheid en democrati-
sche verandering. Daarbij gaat het onder meer om een nieuwe impuls voor banen, 
groei en investeringen, een connectieve digitale interne markt, een veerkrachtige 
energie-unie, en een diepere en billijkere EMU. In de praktijk zullen meerdere commis-
sarissen nauw met de vicevoorzitters samenwerken in projectteams waarvan de  
samenstelling varieert naargelang van behoefte en eventuele nieuwe projecten.

Jean-Claude Juncker, voorzitter 
van de Europese Commissie  
sinds 1 november, geflankeerd 
door Catherine Day, secretaris-
generaal, en Martin Selmayr, 
hoofd van het kabinet van de 
voorzitter, opent vier dagen later 
de eerste wekelijkse vergadering 
van het nieuwe college van 
commissarissen. Berlaymont-
gebouw, Brussel, België.
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Om ervoor te zorgen dat het nieuwe college goed uit de voeten kan met deze nieuwe 
structuur, bezorgde de aantredende voorzitter elke vicevoorzitter en elk lid van de 
Commissie nog voor hun ambtsaanvaarding een opdracht. Hierin maakte de voorzit-
ter duidelijk hoe zijn nieuwe team te werk dient te gaan: portefeuilleoverstijgend, 
collegiaal, met inachtneming van de strengste professionele en ethische normen, en 
volledig onafhankelijk en onpartijdig. Daartoe staat in elke opdracht wat de voorzitter 
van de betrokken portefeuille verwacht. De opdrachten waren er tevens op gericht de 
politieke zeggenschap over portefeuillekwesties te vergroten, met inachtneming van 
het collegialiteitsbeginsel.

Ook zullen de vicevoorzitters de exponent zijn van die politieke zeggenschap. In de 
regel zal de voorzitter een nieuw initiatief alleen in het werkprogramma van de Com-
missie of in de agenda van het college opnemen, als een vicevoorzitter hier op grond 
van steekhoudende argumenten en een duidelijk verhaal mee instemt. Gelet op de 
specifieke prioriteit die wordt gehecht aan begrotingszaken en aan de agenda voor 
betere regelgeving, zal de voorzitter met name veel belang hechten aan het oordeel 
van vicevoorzitter Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter en bevoegd voor Betere 
Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest van 
de grondrechten, en Kristalina Georgieva, vicevoorzitter en bevoegd voor Begroting en 
Personeelszaken.

De nieuwe Dienst van de woordvoerder (SPP) weerspiegelt dat de nieuwe Commissie 
politieker van aard is en nadrukkelijker als college opereert. Deze organisatorische 
benadering is geënt op de praktijk ten tijde van de Commissie-Delors (1985-1994), 
toen de commissarissen geen afzonderlijke woordvoerders voor hun eigen porte-
feuille hadden. De dienst ondersteunt de politieke communicatie van de voorzitter en 
alle leden van het college, die als gezicht van de instelling en als krachtige pleitbezor-
gers bij uitstek in staat zijn het beleid van de Commissie voor het voetlicht te brengen. 
Het is de bedoeling de afzonderlijke commissarissen te helpen om op overtuigende en 
doeltreffende wijze te communiceren over een breed scala aan kwesties en over de 
belangrijkste doelstellingen, prioriteiten en resultaten op het niveau van de Unie.

De SPP maakt integrerend deel uit van het directoraat-generaal Communicatie, dat 
onder de bevoegdheid van de voorzitter valt. De SPP is de officiële spreekbuis waar-
mee de Commissie zich tot de media richt. De dienst wordt geleid door de eerste 
woordvoerder van de Europese Commissie, Margaritis Schinas, en bestaat verder uit 
woordvoerders, persvoorlichters en persassistenten, wier aantal sterk is verminderd. 
Daarnaast heeft elk lid van het college een eigen communicatieadviseur die hem of 
haar in nauwe samenwerking met de SPP ondersteunt bij communicatieactiviteiten.
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Zeven projectteams

Eerste vicevoorzitter Timmermans zal erop toezien dat de voorstellen van de Com-
missie in overeenstemming zijn met de beginselen van subsidiariteit en even redigheid. 
Ook zal hij als een soort waakhond optreden en alle voorstellen van de Commissie 
toetsen aan het Handvest van de grondrechten en de rechtsstaat. Als plaats -
vervangend voorzitter draagt hij zorg voor de betrekkingen van de Commissie met de 
andere Europese instellingen en de nationale parlementen. Daartoe werkt hij samen 
met alle commissarissen en in het bijzonder met Vĕra Jourová, commissaris voor 
Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid, en Dimitris Avramopoulos, commis-
saris voor Migratie en Binnenlandse Zaken en Burgerschap, wier werkterrein nauw 
samenhangt met de grondrechten en de rechtsstaat. Voorts heeft de voorzitter van de 
Commissie vicevoorzitter Timmermans gevraagd hem bij de onderhandelingen over 
het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) te adviseren 
over de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten. De voorzitter 
maakte duidelijk dat er in het TTIP geen clausule over beslechting van dergelijke ge-
schillen komt als de eerste vicevoorzitter er niet mee kan instemmen.

Om te waarborgen dat de toewijzing van de middelen strookt met de politieke priori-
teiten van de Commissie en dat elke maatregel tot optimale resultaten leidt, zal de 
vicevoorzitter bevoegd voor Begroting en Personeelszaken, Kristalina Georgieva,  
telkens grondig onderzoeken welke gevolgen een initiatief van de Commissie heeft 
voor de personele en begrotingsmiddelen. Zij zal proberen het Europees openbaar 
bestuur verder te moderniseren, o.m. door intensiever gebruik te maken van digitale 
tech nologieën. Ook behoort het tot haar opdracht ervoor te zorgen dat tegen het eind  
van haar ambtsperiode het hoger en middenmanagement voor minstens 40 % uit  
vrouwen bestaat.

Ook de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheids-
beleid, Federica Mogherini, is een van de vicevoorzitters van de Commissie. Zij zal alle 
activiteiten coördineren die de Commissie ontplooit op het gebied van externe betrek-
kingen: Europees nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen, handel, inter-
nationale samenwerking en ontwikkeling, en humanitaire hulp en crisisbeheersing. 
Gelet op dit zware pakket kan zij andere leden van het college vragen om haar functie 
waar te nemen op gebieden die samenhangen met hun bevoegdheid als commissaris. 
Zo kan zij zich toeleggen op de actuele geopolitieke uitdagingen.

Eerste foto van de op 
1 november aangetreden 
Commissie-Juncker,  
genomen in het gebouw  
van het Europees Parlement  
in Straatsburg, Frankrijk, 
onmiddellijk na de stemming  
ter goedkeuring door het 
Europees Parlement  
op 22 oktober.
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De andere vier vicevoorzitters zijn verantwoordelijk voor de volgende gebieden:

 ▶ Andrus Ansip — de Digitale Eengemaakte Markt;

 ▶ Maroš Šefčovič — Energie-unie;

 ▶ Valdis Dombrovskis — de Euro en Sociale Dialoog;

 ▶ Jyrki Katainen — Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen.

HOE WORDT DE EUROPESE COMMISSIE GEKOZEN?

Bronnen: Europees Parlement; Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie, artikel 17, lid 7; Verklaring nr. 11, gehecht aan het Verdrag van Lissabon.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

De Europese politieke partijen selecteren hun kandidaten voor het voorzitterschap van de Europese 
Commissie.

Verkiezingscampagne.

In nauwe samenwerking met de nieuwe voorzitter van de Commissie stellen de lidstaten de 
kandidaat-commissarissen voor.

Hoorzittingen van de kandidaat-commissarissen door de commissies van het Europees 
Parlement.

Het Europees Parlement stemt over de nieuwe Commissie (bij meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen).

Installatie van de nieuwe Europese Commissie ten overstaan van het Europees Parlement.

De Europeanen verkiezen een nieuw Europees Parlement.

NEEN

JA

De voorzitter van de Europese Raad raadpleegt het Europees Parlement over een mogelijke 
kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie, rekening houdend met de uitslagen van de 
Europese verkiezingen.

Na de raadplegingen draagt de voorzitter van de Europese Raad een kandidaat voor aan de Europese 
Raad.

De Europese Raad beslist welke kandidaat hij voordraagt (met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen).

De voorzitter van de Commissie wordt door het Europees Parlement bij meerderheid van zijn leden (ten 
minste 376) gekozen.
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Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015

Op grond van de politieke beleidslijnen van de voorzitter, met daarin tien duidelijke 
prioriteiten, en de nieuwe werkmethoden stelde de Commissie op 16 december haar 
werkprogramma voor 2015 (4) vast. Het bevat de maatregelen die de Commissie dit 
jaar wil nemen om werkgelegenheid, groei en investeringen krachtig te stimuleren en 
om de burger concrete voordelen te bezorgen. In het werkprogramma worden aan de 
tien prioriteiten van de voorzitter voor het eerst concrete doelen gekoppeld.

Het werkprogramma voorziet in 23 nieuwe initiatieven die de Commissie-Juncker 
heeft voorgesteld conform de politieke beleidslijnen die aan het Parlement zijn ge-
presenteerd, 80 bestaande voorstellen die de Commissie om politieke of technische 
redenen wil intrekken of wijzigen, alsmede voorstellen tot inperking van administra-
tieve rompslomp en tot verlichting van de regeldruk.

De Commissie verbond zich er met name toe de volgende zaken in 2015 voor elkaar 
te krijgen:

 ▶ een investeringsplan voor Europa: om de komende drie jaar ten minste 315 miljard 
EUR aan publieke en private investeringen in de reële economie los te maken. Dit 
initiatief wordt ondersteund en aangevuld door de kapitaalmarktenunie, die voor 
een interne kapitaalmarkt moet zorgen;

 ▶ een ambitieus pakket voor de digitale eengemaakte markt: om de randvoorwaarden 
voor een bloeiende digitale economie en maatschappij tot stand te brengen door 
het wettelijke kader op het gebied van telecommunicatie aan te vullen, de regels 
inzake auteursrechten te moderniseren, de regels voor consumenten op het gebied 
van online en digitaal winkelen te vereenvoudigen, de cyberveiligheid te verbeteren 
en van digitalisering een horizontaal item te maken;

 ▶ de kaderstrategie voor een Europese energie-unie: om voor de continuïteit van de 
energievoorziening te zorgen, de nationale energiemarkten verder te integreren, de 
energie-efficiëntie in Europa te verbeteren, de energiemix koolstofvrij te maken en 
krachtiger in te zetten op onderzoek en innovatie ten behoeve van voornoemde 
doelstellingen en dimensies;

 ▶ een billijker benadering van fiscaliteit: een actieplan om belastingontduiking en 
-fraude te bestrijden, waaronder maatregelen op EU-niveau om te komen tot een 
stelsel waarbij belasting wordt geheven in het land waar winst wordt gemaakt; 
hieronder valt de automatische uitwisseling van informatie over „tax rulings” en de 
stabilisering van de grondslagen voor de vennootschapsbelasting;

 ▶ een Europese agenda inzake migratie: om een nieuwe aanpak van legale migratie 
te ontwikkelen, teneinde van de EU een aantrekkelijker bestemming voor talent en 
capaciteiten te maken, en om het beheer van de migratie naar de EU te verbeteren, 
door nauwer samen te werken met derde landen, de solidariteit tussen de lidstaten 
te bevorderen en mensenhandel te bestrijden;

 ▶ een diepere EMU: om de inspanningen ter bevordering van de economische 
stabiliteit voort te zetten en Europa aantrekkelijk te maken voor investeerders.
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Overeenkomstig het beginsel van de beleidsdiscontinuïteit heeft de Commissie bij de 
voorbereiding van haar werkprogramma circa 450 voorstellen onderzocht waarover 
het Parlement en de Raad nog niet hebben besloten; zij stelde voor om 80 hiervan in 
te trekken of te wijzigen. Soms is voorgesteld voorstellen in te trekken omdat zij niet 
met de prioriteiten van de nieuwe Commissie stroken. In veel gevallen blijft de Com-
missie evenwel sterk hechten aan de nagestreefde doelen. Voorstellen zijn echter van 
geen enkel nut als zij eindeloos op een onderhandelingstafel blijven liggen of er bij de 
onderhandelingen zoveel water bij de wijn wordt gedaan dat zij niet meer aan hun 
oorspronkelijke doel kunnen beantwoorden. In dat geval zal de Commissie betere, 
nieuwe oplossingen voorstellen om deze doelen te verwezenlijken. Alvorens de intrek-
kingen te formaliseren, heeft de Commissie het Europees Parlement en de Raad om 
hun standpunt inzake deze voorstellen gevraagd.

AANTAL INGETROKKEN VOORSTELLEN 2005-2015 (CIJFER VOOR 
2015 ALS VERMELD IN HET WERKPROGRAMMA VAN DE COMMISSIE 
VOOR 2015)

Wat betreft het inperken van de administratieve rompslomp en het verlichten van de 
regeldruk, blijkt uit het werkprogramma voor 2015 dat de Commissie nog krachtiger 
inzet op betere regelgeving. Door voort te bouwen op het programma voor gezonde 
regelgeving, dat administratieve rompslomp moet inperken en de regeldruk moet 
verlichten, beoogt zij bij te dragen tot een gunstig investeringsklimaat. Het college 
van commissarissen stelde een reeks voorstellen en bestaande wetgevingsinstru-
menten vast die na onderzoek zullen worden gewijzigd in het belang van de burgers 
van en de bedrijven in de EU. Hieronder vallen ook vereenvoudingsmaatregelen,  
bijvoorbeeld op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
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Tien jaar resultaten

Tijdens het tweede vijfjarige mandaat van José Manuel Barroso als voorzitter van de 
Commissie, dat op 31 oktober afliep, was Europa het toneel van ongekende verande-
ringen en verschuivingen. Zijn eerste mandaat, dat uit institutioneel oogpunt ook veel-
bewogen was, eindigde met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 
december 2009.

Ofschoon dit nieuwe Verdrag voor institutionele duidelijkheid en stabiliteit zorgde, 
ontwikkelde de financiële crisis — die uitbrak in 2007 — zich binnen de kortste keren 
tot een overheidsschuldencrisis, een economische crisis en een sociale crisis, waar-
door de scheidslijnen tussen Europese en nationale politiek vervaagden. Ondanks 
deze problemen slaagde de Commissie-Barroso erin de Europese eenheid en open-
heid te bewaren en de Unie sterker te maken met het oog op de toekomst. Wat die 
eenheid betreft: het is de Commissie gelukt Europa bijeen te houden en zelfs uit te 
breiden, ondanks de druk waaraan de lidstaten blootstonden. Wat de openheid betreft: 
de Commissie heeft samen met de internationale partners van de EU in de G20 ge-
werkt aan een wereldwijde oplossing die ten behoeve van de groei de handel binnen 
en buiten de Unie bevordert, maar ook inhoudt dat de toezeggingen aan de ontwik-
kelingslanden worden nagekomen. Ten slotte is de Unie ook sterker geworden. In heel 
Europa worden momenteel de nodige economische hervormingen doorgevoerd. In 
combinatie met een krachtiger Europese economische governance, met name in de 
eurozone, zullen deze hervormingen ertoe bijdragen dat de Europese economieën 
beter zijn opgewassen tegen mondialisering.

Alle 28 commissarissen  
van de Commissie-Barroso,  
in functie tot en met 31 oktober, 
naar aanleiding van een van de 
wekelijkse vergaderingen van  
het college van commissarissen 
in het Berlaymont-gebouw in 
Brussel, België.
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Zo bouwt de Commissie voort op wat de Europese Unie maakt tot wat zij is. Europa 
staat voor waarden. Waarden als vrede, het grondbeginsel van de Unie, waar zij in 
2012 de Nobelprijs voor de Vrede voor heeft ontvangen. Waarden als eenheid en 
verscheidenheid, waar we kracht uit kunnen putten. Waarden als solidariteit, die ten 
grondslag ligt aan de sociale markteconomie van de Unie en aan de bescherming van 
de minstbedeelden. De EU is meer dan een economisch project; het is een politieke 
onderneming, een gemeenschap van culturen en van gedeelde waarden en belangen. 
In de periode 2010–2014 heeft de Commissie zich samen met het Parlement, de 
Raad, de Europese Centrale Bank en de andere instellingen ingespannen om te voor-
komen dat de Europese economieën ineen zouden storten. Het gebrek aan regelgeving 
en toezicht op de financiële markten leidde tot speculatie en de kredietcrisis. In de 
nasleep daarvan bleek dat veel EU-lidstaten boven hun stand leefden en onvoldoende 
concurrentievermogen hadden. En hoewel de nationale economieën sterk van elkaar 
afhankelijk zijn, beschikte de Unie niet over een stevig bestuurlijk kader om beleids-
fouten te voorkomen of de crisis te pareren. Inmiddels biedt de EU burgers en belas-
tingbetalers een betere bescherming dankzij de strenge regels die spaargeld bescher-
men en banken meer aansprakelijk stellen. En de Unie heeft de beslissende stap 
genomen om een bankenunie tot stand te brengen — wat vóór de crisis nog ondenk-
baar was — om de financiële sector in de EU veiliger en gezonder te maken, ook ten 
behoeve van de burger. Hierdoor is de financiële sector nu strenger gereguleerd en 
hebben toezichthouders voortaan meer mogelijkheden om banken te controleren, 
met economische tegenslagen om te gaan en spaartegoeden te bewaken.

De Unie heeft een systeem van gemeenschappelijke economische en budgettaire 
governance op EU-niveau ingevoerd dat ervoor zorgt dat alle regeringen hun over-
heidsfinanciën op orde houden en dat de nodige hervormingen plaatsvinden om de 
economieën van de lidstaten concurrerend te maken en te houden. Het Eurosysteem 
is zelfs sterker uit deze crisis gekomen: geen enkel land heeft de munt afgeschaft — 
er zijn juist eurolanden bijgekomen.

De Commissie heeft alles in het werk gesteld om ontslagen te voorkomen en om 
werklozen weer aan een baan te helpen. Daarbij had zij in het bijzonder aandacht voor 
het prangende probleem van de jeugdwerkloosheid. Er is een nieuwe EU-begroting 
opgesteld die met name gericht is op investeringen die lidstaten, regio’s, bedrijven en 
personen vooruit helpen. En om de groei en werkgelegenheid nog meer te stimuleren, 
zijn de afzetmogelijkheden vergroot. Op ons continent gebeurde dat door de interne 
markt te ontwikkelen en de vier vrijheden te verdedigen, en op de wereldmarkt door 
ambitieuze internationale handelsovereenkomsten te sluiten.

De Unie heeft niet alleen de crisis bestreden, maar ook een langetermijnplan ontwik-
keld en uitgevoerd om de economieën van de EU te moderniseren. De Europa 2020- 
strategie bevat realistische, maar ambitieuze doelstellingen om de EU slimme, duur-
zame en inclusieve groei te bezorgen.

Hoewel de economische en financiële crisis de afgelopen vijf jaar de grootste uit-
daging vormde, is de Commissie de andere zorgen van de Europese burgers niet uit 
het oog verloren.

Omslag van het boek „Europese 
Commissie 2010–2014: een 

overzicht van de bereikte 
resultaten”, dat de balans 

opmaakt van de tweede 
Commissie-Barroso.
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De Commissie heeft een reeks initiatieven genomen die in het teken staan van het vrij 
verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal, een ruime keuze en eerlijke 
concurrentie voor consumenten en bedrijven, en meer investeringen in infrastructuur. 
Dankzij de interne markt is de Unie erin geslaagd de roamingtarieven nog verder te 
verlagen, eerlijker prijzen en betere rechten voor reizigers en consumenten vast te 
stellen, tot een akkoord over het Europese octrooi te komen en solliciteren in een 
ander EU-land gemakkelijker te maken.

Wat het waarborgen van de rechtsstaat betreft, heeft de Commissie er de laatste  
jaren bij verschillende lidstaten op aangedrongen deze fundamentele beginselen 
hoog te houden en de vrijheden en rechten van de burgers ten volle te eerbiedigen. 
Daartoe zijn in het kader van het rechtsstaatinitiatief nog systematischer en krachti-
ger instrumenten voorgesteld.

In het licht van de toenemende mondialisering geldt: hoe groter, hoe beter. De econo-
mische crisis, de wereldwijde klimaatonderhandelingen, de bezorgdheid over de 
energiezekerheid, migratie, de Arabische Lente, de recente ontwikkelingen in Oekraïne 
en de ebolacrisis hebben uitgewezen dat alleen gezamenlijk optreden van de EU doel-
treffend is.

De economische crisis heeft de EU op de proef gesteld, maar tegelijkertijd aangetoond 
dat de EU invloed kan uitoefenen op het internationale toneel. De Europese Unie geeft 
wereldwijd op veel gebieden de toon aan en speelt een voortrekkersrol in wereldfora 
zoals de G8/G7, de G20, de Wereldhandelsorganisatie en de Verenigde Naties. Ook 
heeft de Unie Europa meer présence gegeven, zowel in de buurlanden als daarbuiten. 
In Afrika, Azië, Latijns-Amerika, de Stille Oceaan en het Caribisch gebied heeft de Unie 
haar politieke partnerschappen versterkt. Bovendien is de EU er nog steeds de groot-
ste donor, ondanks de crisis.

Dat de EU in 2012 werd onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede, maakte eens 
te meer duidelijk dat de EU staat voor vrede, hoop en stabiliteit. Dit mogen we nooit 
als vanzelfsprekend gaan beschouwen. De EU zal deze waarden ook in de toekomst 
moeten uitdragen.

Jean-Claude Juncker, voorzitter 
van de Europese Commissie, 
brengt tijdens een herdenkings-
ceremonie in de hoofdzetel van 
de Europese Commissie in 
Brussel, België, een eerbetoon 
aan voormalig vicevoorzitter  
van de Europese Commissie 
Jacques Barrot, die op 
3 december is overleden.
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Een echte en hechte Economische en Monetaire Unie 
weer een stap dichterbij

Deskundigengroep publiceert eindverslag over schuld-
aflossingsfonds en eurobills

Eind maart diende de Deskundigengroep inzake schuldaflossingsfonds en eurobills 
haar eindverslag (5) in bij de Commissie. Bij de oprichting in 2013 kreeg deze deskun-
digengroep van de Commissie de opdracht mee om de mogelijke voordelen, risico's, 
vereisten en belemmeringen van de gedeeltelijke vervanging van de nationale uit-
gifte van schuld door gezamenlijke uitgiften in de vorm van een aflossingsfonds en 
eurobills te onderzoeken.

Volgens het verslag zouden zowel een schuldaflossingsfonds/-pact als eurobills voor-
delen hebben inzake stabilisering van overheidsschuldmarkten, ondersteuning van de 
doorwerking van monetair beleid en bevordering van financiële stabiliteit en integra-
tie. Deze voordelen zouden echter gepaard gaan met economische, financiële en 
morele risico's. De deskundigengroep achtte het raadzaam eerst bewijs te verzamelen 
voor de efficiëntie van de hervormde economische governance van de EU, alvorens 
beslissingen over regelingen voor gezamenlijke uitgifte te nemen. De Commissie 
presenteerde het idee van een schuldaflossingsfonds en eurobills voor het eerst in 
haar blauwdruk voor een hechte Economische en Monetaire Unie (6), die in november 
2012 is gepubliceerd. Op basis van het deskundigenverslag verkent de Commissie nu 
verdere denksporen.

Sterkere coördinatie van het economisch beleid

Op de Eurotop van oktober werd vastgesteld dat het economisch beleid beter moet 
worden gecoördineerd, wil de EMU goed werken. Er werd op aangedrongen in nauwe 
samenwerking met de Commissie het werk voort te zetten en concrete mechanismen 
te ontwikkelen met het oog op betere coördinatie van het economisch beleid, meer 
convergentie en grotere solidariteit. Deze benadering werd in december goedgekeurd 
door de Europese Raad (7), die daarbij tevens aankondigde uitvoeriger op dit onder-
werp te zullen ingaan op zijn informele top van februari 2015. Vervolgens zal de 
voorzitter van de Commissie in nauwe samenwerking met de voorzitter van de Euro-
top, de voorzitter van de Eurogroep en de president van de Europese Centrale Bank 
uiterlijk in juni 2015 verslag uitbrengen aan de Europese Raad. De lidstaten zullen 
nauw betrokken zijn bij de voorbereidende werkzaamheden.
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Burgers betrekken bij het debat over de toekomst van 
Europa

Op 27 maart vond in Brussel de eerste pan-Europese burgerdialoog plaats. Het was 
de laatste van een reeks van 51 burgerdialogen, die in alle 28 lidstaten werd ge-
houden en waaraan voorzitter Barroso en 21 leden van de Commissie deelnamen (8). 
Bij dit speciale evenement wisselden 150 deelnemers van de eerdere burgerdialogen 
met voorzitter Barroso en tien commissarissen van gedachten in een echt pan-Euro-
pees forum.

De burgerdialogen waren begonnen in september 2012, toen de financiële en econo-
mische crisis was uitgemond in een schrijnend gebrek aan vertrouwen in de Europese 
Unie, haar politieke leiders, haar instellingen en de Europese governance in het al-
gemeen. De Commissie wilde de burger ontmoeten en haar oor te luisteren leggen. 
De dialogen zijn geënt op het model van de townhallmeetings: Europese, nationale en 
lokale politici gaan met de burger in debat over EU-kwesties.

Deze eerste reeks van debatten in gemeentehuizen, universiteiten, theaters en markt-
hallen werd bijgewoond door zo’n 17 000 burgers. Meer dan 105 000 burgers namen 
actief deel via internet en de sociale media. Miljoenen Europeanen volgden de dialo-
gen op televisie of namen er kennis van via de media.

Wat zei de burger?

Tal van onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Overal werd gewezen op de  
economische situatie, de maatschappelijke gevolgen daarvan en het gevaar dat 
een hele generatie tussen de wal en het schip valt. De deelnemers liepen met 
name warm voor het recht van vrij verkeer, toekomstgerichte investeringen in het 
onder wijs en geïntegreerde beleidsvorming.

Veel burgers pleitten er uitdrukkelijk voor economische integratie te paren aan 
meer democratie. Ook hamerden zij erop dat solidariteit en verantwoordelijkheid 
hand in hand moeten gaan. Zowel in de lidstaten die de crisis goed hebben door-
staan als in de zogeheten programmalanden (9) stelden de burgers met klem dat 
de EU voor solidariteit staat. Verder was er veel aandacht voor de rechten die 
EU-burgers genieten.

Bij de eerste reeks dialogen gaven gemiddeld negen van de tien deelnemers te ken-
nen vaker rechtstreeks in debat te willen gaan met Europese en nationale politici. De 
Commissie-Juncker zal dit nieuwe instrument verder ontwikkelen en breder inzetten 
om de banden met de burger aan te halen. In de opdracht die voorzitter Juncker elk 
lid van zijn college heeft meegegeven, verzoekt hij de commissarissen zowel tegen-
over de lidstaten als in de dialoog met de burger een actieve politieke rol te spelen 
door de gemeenschappelijke agenda voor het voetlicht te brengen, naar ideeën te 
luisteren en met belanghebbenden te overleggen.

José Manuel Barroso, voorzitter 
van de Europese Commissie tot 
en met 31 oktober, houdt een 
toespraak voor de deelnemers 
van een workshop tijdens de 
pan-Europese burgerdialoog  
op 27 maart in Brussel, België.
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Het Europees Jaar van de burger 2013 — Activiteiten 
in 2014

Het Europees Jaar van de burger 2013 moest de aandacht vestigen op de rechten en 
plichten die aan het EU-burgerschap verbonden zijn en de bevolking aanmoedigen om 
hierover mee te praten.

De Commissie is de boodschap van het Europees Jaar ook blijven uitdragen in de 
aanloop naar de Europese verkiezingen van mei 2014. In deze periode is de dialoog 
bevorderd op alle overheidsniveaus, in het maatschappelijk middenveld en in het 
bedrijfsleven. In heel Europa zijn evenementen en conferenties gehouden om in  
gesprek te gaan over het belang van de representatieve participatiedemocratie in de 
EU en om het publiek uit te leggen hoe het actiever aan het democratische proces zou 
kunnen deelnemen. Daarbij werden met name de Europese verkiezingen onder de 
aandacht gebracht.

Officiële affiche van de 
campagne naar aanleiding van 

de burgerdialogen in 2014.
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Een nieuw verhaal voor Europa

In 2013 en 2014 heeft de Commissie het proefproject „Een nieuw verhaal voor  
Europa” (10) gehouden. Dit initiatief, dat werd ondersteund door het Parlement, vloeide 
voort uit de State of the Union 2012 van voorzitter Barroso. Hij riep daarin op om de 
politieke unie te verdiepen door een echt debat met de burger aan te gaan. Hij riep 
vooral culturele, wetenschappelijke en intellectuele kringen op zich nadrukkelijker te 
mengen in het debat over de toekomst van Europa, om te voorkomen dat er louter 
populistische en radicaal-nationalistische stemmen zouden worden gehoord.

Het nieuwe verhaal voor Europa moest ervoor zorgen dat de artistieke, culturele, 
wetenschappelijke en intellectuele gemeenschap zich roerde in het debat over de 
toekomst van de EU. Het moest ertoe bijdragen dat het grote publiek zich dankzij 
kunst en wetenschap verbonden zou voelen met de Europese integratie.

Voor de uitvoering van het project stelde de Commissie een cultureel comité met 
culturele, intellectuele en wetenschappelijke kopstukken samen. Het comité kreeg 
opdracht om drie algemene bijeenkomsten te organiseren voor intellectuelen met 
belangstelling voor het proces. Zo'n 600 personen namen hieraan deel.

Het nieuwe verhaal voor Europa berust op een aantal standpunten die zijn vastgelegd 
in „Europa: een manier van denken en zijn” (11), een verklaring die op 1 maart is vast-
gesteld in Berlijn.

NOTEN
(1) De Europese Volkspartij (EVP), Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S & D), Europese 

Conserva tieven en Hervormers (ECR), Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), Europees 
Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL), De Groenen/Vrije Europese Alliantie (Groenen/EVA) en Europa van 
Vrijheid en Directe Democratie (EFDD).

(2) http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_nl.pdf

(3) Conclusies van de Raad van 26 en 27 juni 2014 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/nl/ec/143496.pdf).

(4) Mededeling van de Commissie – Het werkprogramma van de Commissie voor 2015: Een nieuwe start 
(COM(2014) 910).

(5) http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/pdf/20140331_report_nl.pdf

(6) Mededeling van de Commissie — Blauwdruk voor een hechte Economische en Monetaire Unie: Aanzet tot een 
Europees debat (COM(2012) 777).

(7) Conclusies van de Raad van 18 december 2014 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/nl/ec/146428.pdf).

(8) http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_nl.htm

(9) Griekenland, Portugal (tot juni 2014) en Cyprus.

(10) Commission decision on adopting the 2014 annual work programme on contracts for the pilot project ‘New 
narrative for Europe’ serving as financing decision (C(2014) 132).   
Commission decision on adopting the 2013 annual work programme on contracts for the pilot project ‘New 
narrative for Europe’ serving as financing decision (C(2013) 289).   
Een proefproject is een maatregel onder verantwoordelijkheid van de Unie, voor de uitvoering waarvan geen 
rechtshandeling is vereist. Proefprojecten zijn experimentele maatregelen waarmee kan worden getoetst in 
hoeverre toekomstige maatregelen van de Unie uitvoerbaar en bruikbaar zijn. Deze projecten kunnen 
hoogstens gedurende twee opeenvolgende jaren worden uitgevoerd.

(11) http://ec.europa.eu/debate-future-europe/new-narrative/pdf/declaration_nl.pdf

FOTO’S

Europese Unie: blz. 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 25
Europese Unie/Shimera/Etienne Ansotte: blz. 21

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_nl.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/143496.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/143496.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/pdf/20140331_report_nl.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/146428.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/146428.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/debate-future-europe/new-narrative/pdf/declaration_nl.pdf
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Het jaar 2014 was een jaar van vooruitgang. Portugal volgde het voorbeeld 
van Ierland en boekte voldoende economische en structurele vooruitgang om 

uit zijn financiëlebijstandsprogramma uit te treden. De meeste andere lidstaten 
boekten eveneens vooruitgang in het verminderen of consolideren van hun 
begrotings tekorten en economische hervormingen. Er werd een bankenunie opge-
richt voor de eurozone, die echter voor alle lidstaten openstond, om het toezicht 
op haar financiële sector te versterken en er werd ook een veiligheidsmechanis-
me opgezet voor het geval dat financiële instellingen met ernstige moeilijkheden 
worden geconfronteerd. Deze wetgeving geldt specifiek voor de eurozone, die 
vanwege haar gemeenschappelijke munt eigen specifieke regels nodig heeft. Als 
onderdeel van deze regels werd in november het gemeenschappelijk toezichts-
mechanisme (GTM) verantwoordelijk voor het toezicht op het banksysteem in de 
eurozone, vooral de grootste banken.

Letland trad begin 2014 tot de eurozone toe en Litouwen volgde op 1 januari 
2015 en werd de 19e lidstaat die de euro als munteenheid had.

Verder werd in de strijd tegen belastingfraude vooruitgang geboekt via een  
akkoord over de uitwisseling van fiscale informatie.

De gloednieuwe zetel van de Europese Centrale Bank in Frankfurt 
am Main, Duitsland.
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Bevordering van Europese economische governance 
en versterking van Europa's groeiagenda

Het kader voor economische governance van de Europese Unie is gericht op het  
opsporen, voorkomen en corrigeren van problematische economische trends zoals 
buitensporige schuld, vastgoedzeepbellen of lopenderekeningonevenwichtigheden, 
die de groei kunnen belemmeren en economieën in gevaar kunnen brengen.

DE ECONOMISCHE GOVERNANCE VAN DE EU

Controle

�  Analyse van de 
   economische gegevens
�  Prognoses
�  Jaarlijkse groeianalyse
�  Waarschuwings-
   mechanismeverslag 
   en diepgaande evaluaties

Preventie

�  Middellangetermijn-
   doelstellingen
�  Stabiliteits- en 
   convergentieprogramma’s
�  Nationale hervormings-
   programma's
�  Beoordeling van de 
   ontwerpbegrotingen
�  Landspecifieke 
   aanbevelingen

Correctie

�  De buitensporigtekort-
   procedure
�  De procedure bij 
   buitensporige 
   onevenwichtigheden

Uitvoering: het Europees semester
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Het Europees semester

Het Europees semester is de jaarlijkse cyclus van coördinatie van het economisch en 
sociaal beleid van de EU, dat in 2014 zijn vierde jaar is ingegaan. Elk jaar analyseert 
de Europese Commissie het budgettaire en structurele hervormingsbeleid van elke 
lidstaat, geeft zij richtsnoeren en aanbevelingen en monitort zij de tenuitvoerlegging 
ervan. De aanbevelingen van de Commissie worden na een grondig proces van dis-
cussie tussen de lidstaten eerst door de als Europese Raad vergaderende staats- en 
regeringsleiders voor tenuitvoerlegging goedgekeurd en vervolgend formeel door de 
in de Raad van de Europese Unie vergaderende nationale ministers aangenomen, 
waarna de lidstaten het afgesproken beleid implementeren. Eind 2014 zijn door de 
Commissie voorstellen gedaan om de werking ervan te stroomlijnen, met name be-
treffende mogelijke gebieden voor verbetering inzake de transparantie en complexiteit 
van de beleidsvorming en de impact ervan op groei, onevenwichtigheden en conver-
gentie. De Commissie is voornemens deze in 2015 met het Europees Parlement en de 
Raad te bespreken.

HET EUROPEES SEMESTER: EEN PARTNERSCHAP TUSSEN DE EU 
EN DE LIDSTATEN

Source: EEAS.
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Jaarlijkse groeianalyse 2014

De jaarlijkse groeianalyse markeert de start van de jaarlijkse cyclus van het Europees 
semester. Hierin wordt aangegeven wat de voornaamste EU-prioriteiten voor het  
komende jaar zijn om groei en creatie van arbeidsplaatsen te stimuleren. Het Parle-
ment speelt een belangrijke rol in dit proces via de zogenaamde economische dialoog. 
De lidstaten hebben voortgang gemaakt op elk van de vijf prioriteiten die door de 
Commissie in 2013 zijn vastgesteld en voor 2014 in grote lijnen gelijk zijn bleven (1). 
De voortgang kan worden samengevat onder de volgende rubrieken.

Budgettaire consolidatie
Er is substantiële vooruitgang geboekt en het gemiddelde begrotingstekort in de EU 
en de eurozone zou dit jaar verder tot 3,0 % respectievelijk 2,6 % moeten dalen. 
Zowel de EU als de eurozone voldoen aldus voor het eerst sinds de crisis, toen het 
tekort in 2009 op bijna 7 % van het bruto binnenlands product (bbp) piekte, volledig 
aan het stabiliteits- en groeipact. De schuldniveaus zijn evenwel nog steeds hoog 
en zullen in 2014/2015 pieken alvorens te gaan dalen. De lidstaten konden dankzij 
vroegtijdig optreden het tempo van de consolidatie vertragen en meer de focus leg-
gen op de verbetering van de kwaliteit van de overheidsuitgaven en de modernisering 
van het overheidsapparaat op alle niveaus. Landen met meer budgettaire speelruimte 
moeten de private investeringen en consumptie stimuleren, terwijl langetermijn-
investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie, vervoer, energie en breedband-
netwerken, alsook klimaatbescherming van begrotingsbezuinigingen moeten worden 
gevrijwaard. De belastingen moeten verschuiven van arbeid naar consumptie, vast-
goed of verontreiniging.

Herstellen van de kredietverlening
Er is vooruitgang gemaakt om de financiële sector te herstellen, en de marktspan-
ningen zijn sinds midden 2012 aanzienlijk afgenomen. De inspanningen van de EU 
om een bankenunie op te bouwen, zullen het vermogen van de banken om risico’s 
te beheren in de toekomst versterken. Er moet echter op korte termijn meer worden 
gedaan om de hoge niveaus van private schuld te verminderen (bijvoorbeeld door het 
invoeren of verbeteren van bedrijfs- en persoonlijke insolventieregelingen), de banken 
op de nieuwe kapitaalvereisten en stresstests voor te bereiden en de toegang van de 
bedrijven tot financiering te vergemakkelijken. Na de bankstresstests in 2014 werd de 
ECB in november de gemeenschappelijke toezichthouder. Met de vaststelling van de 
verordening inzake het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (GAM) (2) in juli 
zijn nu de twee pijlers van de bankenunie in werking.

Groei en concurrentievermogen
Als gevolg van de crisis is in heel Europa een significante inspanning om het even-
wicht te herstellen aan de gang, met een verschuiving naar meer exportgeleide groei. 
Er is echter onvoldoende vooruitgang op het gebied van de openstelling van de pro-
ducten- en dienstenmarkten voor concurrentie, vooral wat de energiemarkt en de 
gereglementeerde beroepen betreft. Ook dienen de onderzoekssystemen te worden 
gemoderniseerd.
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Werkloosheid en sociale ontwikkelingen
Door de lidstaten is vooruitgang geboekt om hun arbeidsmarkt te moderniseren en op 
termijn moet dit ertoe bijdragen dat meer mensen in de beroepsbevolking worden opge-
nomen. De focus dient te liggen op verhoging van de actieve ondersteuning en opleiding 
voor de werklozen — onder meer door het verbeteren van de overheidsdiensten voor 
arbeidsbemiddeling en het invoeren van jongerengaranties — en op de modernisering 
van de onderwijssystemen. De lidstaten moeten ook de lonen monitoren zodat deze zowel 
het concurrentievermogen als de binnenlandse vraag ondersteunen, en moeten ervoor 
zorgen dat de socialebeschermingssystemen de meest kwetsbaren bereiken.

Het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid, dat de jaarlijkse groeianalyse verge-
zelt, bevat een analyse van de werkgelegenheid en de sociale trends en uitdagingen, 
alsmede een overzicht van de beleidsreacties die de lidstaten hebben ondernomen om 
de werkgelegenheid en sociale prestaties te verbeteren. Het bevat ook het scorebord 
van de belangrijkste werkgelegenheids- en sociale indicatoren dat is ingevoerd om de 
sociale dimensie van de Economische en Monetaire Unie te versterken door een beter 
inzicht in de arbeidsmarkt en gevaarlijke sociale ontwikkelingen te verwerven.

Openbaar bestuur
Verschillende lidstaten trachten hun overheidsapparaat efficiënter te maken, onder 
meer door verbetering van de samenwerking tussen de verschillende overheids-
niveaus. De focus moet liggen op het online brengen van de overheidsdiensten en 
verminderen van de papierwinkel.

De jaarlijkse groeianalyse voor 2014 bevatte ook aanbevelingen over hoe het Europees 
semester moet worden verdiept. Om het nationale ownership van de landspecifieke 
aanbevelingen van de EU te versterken, moeten de lidstaten de nationale parlementen, 
sociale partners en burgers meer bij het proces betrekken om ervoor te zorgen dat de 
belangrijkste hervormingen worden begrepen en aanvaard. De lidstaten van de euro-
zone moeten meer tijd besteden aan het coördineren van de voornaamste hervormin-
gen, vooral op de arbeids- en productmarkten, alvorens deze op nationaal niveau worden 
doorgevoerd. En de lidstaten moeten de landspecifieke aanbevelingen die zij elk voorjaar 
van de Commissie ontvangen beter ten uitvoer leggen.

Landspecifieke aanbevelingen

In juni heeft de Commissie een reeks aanbevelingen over het economisch beleid (3) 
aan individuele lidstaten gedaan om het herstel te versterken dat een jaar geleden 
begon. De aanbevelingen zijn gebaseerd op een gedetailleerde analyse van de  
situatie in elk land en omvatten richtsnoeren voor het stimuleren van de groei, het  
vergroten van het concurrentievermogen en het creëren van arbeidsplaatsen in 
2014/2015.

Voor 2014 is het accent verschoven van het aanpakken van de door de crisis veroor-
zaakte urgente problemen naar het bijdragen aan een klimaat voor duurzame groei 
en werkgelegenheid in een economie die uit een crisis komt.

De aanbevelingen van 2014 zijn gedaan met betrekking tot 26 landen (met uitsluiting 
van Griekenland en Cyprus, die economische aanpassingsprogramma’s aan het uit-
voeren waren). In de aanbevelingen komt de vooruitgang tot uiting ten opzichte van 
de aanbevelingenronde van 2013, die positieve resultaten heeft opgeleverd. Niette-
min moeten de structurele hervormingen van de economieën van de Unie worden 
voortgezet, met name om:

 ▶ de hoge werkloosheid, de ongelijkheid en de armoede aan te pakken;

 ▶ een verschuiving naar meer banenvriendelijke belastingheffing tot stand te brengen;

 ▶ private investeringen aan te moedigen;

 ▶ de economieën concurrerender te maken;

 ▶ de schuld terug te dringen.
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Het pakket van landspecifieke aanbevelingen van 2014 is in juli door de Raad vast-
gesteld.

OVERZICHT VAN DE LANDSPECIFIEKE AANBEVELINGEN VAN DE EU 
VOOR 2014/2015

Source: EEAS.
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Toelichting: Landspecifieke aanbevelingen voor 2014-2015, voorgesteld door de Commissie op 2 juni 2014. Cyprus en Griekenland dienen hun verbintenissen in 
het kader van de EU/IMF-programma’s voor financiële steun na te komen. De aanbevelingen voor Portugal hangen af van uittreding uit het programma.
Meer informatie: http://ec.europa.eu/europe2020/index_nl.htm
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Beoordeling van de ontwerpbegrotingsplannen van de  
eurozone

De overheden van de eurozone moeten op basis van de Europese regels voor econo-
mische governance (4) (het „twopack”) tegen midden oktober hun ontwerpbegrotings-
plannen voor het volgende jaar aan de Commissie voorleggen. Dit moet gebeuren om 
de coördinatie van het begrotingsbeleid in de lidstaten die de euro als munt hebben, 
mogelijk te maken, en omdat het economisch beleid in het Verdrag betreffende  
de werking van de Europese Unie als „een aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang” wordt erkend. De Commissie verstrekt dan twee beoordelingen: een advies 
over het plan van elke lidstaat, en een totaaloordeel over de begrotingssituatie en 
-vooruitzichten voor de eurozone als geheel. Niettemin blijven de lidstaten van de 
eurozone volledig bevoegd voor hun nationale begrotingen.

NALEVING DOOR DE NATIONALE ONTWERPBEGROTINGSPLANNEN 
VAN DE BEPALINGEN VAN HET STABILITEITS- EN GROEIPACT
Elk jaar dienen de lidstaten die de euro als gemeenschappelijke munt hebben ontwerpbegrotingsplannen 
in bij de Europese Commissie. De Commissie beoordeelt de plannen om ervoor te zorgen dat het 
economisch beleid van deze staten wordt gecoördineerd en dat zij alle de regels voor economische 
governance van de EU respecteren. De ontwerpbegrotingsplannen worden ingedeeld als conform, 
gedeeltelijk conform of risico van niet-nakoming.

Risico van niet-nakoming

Gedeeltelijk conform

Conform

Valt niet onder de ontwerp-
begrotingsexercitie 2014

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/budgetary_plans/index_en.htm
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De Commissie heeft haar beoordeling van zestien van de ontwerpbegrotingsplannen 
van de lidstaten van de eurozone voor 2015 voltooid, waarbij de focus lag op nako-
ming van de bepalingen van het stabiliteits- en groeipact. Voor vijf landen (Duitsland, 
Ierland, Luxemburg, Nederland en Slowakije) zijn de ontwerpbegrotingsplannen in 
overeenstemming bevonden met het pact, terwijl voor vier landen (Estland, Letland, 
Slovenië en Finland) de plannen in grote lijnen conform zijn bevonden. Voor zeven 
landen (België, Spanje, Frankrijk, Italië, Malta, Oostenrijk en Portugal) was in de advie-
zen van de Commissie sprake van een risico van niet-nakoming. De Commissie heeft 
de laatstgenoemde twee groepen landen gevraagd om in het kader van hun natio-
nale begrotingsprocedure de noodzakelijke maatregelen te nemen om ervoor te zor-
gen dat de begroting 2015 aan het pact voldoet.

In sommige gevallen heeft het risico van niet-nakoming implicaties gehad voor moge-
lijke stappen overeenkomstig de buitensporigtekortprocedure. In geval van België, 
Frankrijk en Italië heeft de Commissie besloten dat zij de situatie in maart 2015  
opnieuw zou onderzoeken. Dit zal gebeuren in het licht van de afronding van de begro-
tingswetten en de verwachte nadere opstelling van het structurelehervormings-
programma als aangekondigd door de nationale autoriteiten in hun brieven aan de 
Commissie in november 2014. Deze drie lidstaten hebben op het hoogste overheids-
niveau toegezegd tegen begin 2015 groeibevorderende structurele hervormingen te 
zullen vaststellen en uitvoeren. Die zullen naar verwachting ook een invloed hebben op 
de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op middellange termijn.

Vroegtijdige opsporing van economische risico’s

De procedure voor macro-economische onevenwichtigheden (PMO) voorziet elk jaar 
in de analyse van de economie van de 28 lidstaten. Daardoor kunnen grote risico’s 
worden ontdekt en vroegtijdig corrigerende maatregelen worden aanbevolen. Voor de 
lidstaten die financiële bijstand genieten, vindt dit toezicht plaats in de context van 
hun programma’s. In 2014 betrof het Griekenland, Cyprus, Portugal en Roemenië.

In 2014 heeft de Commissie, als onderdeel van het Europees semester, haar conclu-
sies van de diepgaande evaluaties van de economie van zeventien lidstaten bekend-
gemaakt. Zij heeft opgemerkt dat het economisch herstel terrein won, maar dat er 
nog uitdagingen bleven bestaan. Tot de vastgestelde uitdagingen behoren de grote 
externe passiva in sommige economieën, aanhoudende grote overschotten op de  
lopende rekening waarin de getemperde binnenlandse vraag in enkele landen tot  
uiting komt en kostencompetitiviteit voor de landen die vroeger de grootste tekorten 
op de lopende rekening vertoonden en die grote verliezen in exportmarktaandeel 
onder  vonden. De Commissie heeft vastgesteld dat veertien van de onderzochte lid-
staten onevenwichtigheden ondervonden; en voor drie van deze landen (Kroatië, Italië 
en Slovenië) werden ze als te hoog beschouwd. De lidstaten moeten deze oneven-
wichtig heden blijven aanpakken om de hoge niveaus van werkloosheid in veel delen 
van Europa naar beneden te brengen. Wat begrotingsconsolidatie betreft, hebben de 
economische najaarsprognoses in november bevestigd dat de vermindering van de 
overheidstekorten zich doorzet. De tekortquoten in zowel de EU als in de eurozone 
zouden in 2014 verder afnemen, zij het minder snel dan in 2013. Deze quoten zullen 
in 2015 naar verwachting op 88,3 % respectievelijk 94,8 % pieken.
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Ten vervolge daarop heeft de Commissie in november haar jaarlijkse waarschuwings-
mechanismeverslag (WMV) (5) gepubliceerd waarmee het startschot werd gegeven 
voor de vierde jaarlijkse PMO-ronde, die in 2015 door middel van een diepgaand 
onder zoek van zestien lidstaten zal worden voortgezet.

Het WMV bevat een reeks aanvullende indicatoren die nuttig zijn voor de interpretatie 
van het scorebord van indicatoren. Sinds 2013 omvatten de aanvullende indicatoren 
ook een aantal sociale indicatoren, omdat hun analyse moet bijdragen tot de bevor-
dering van een beter begrip van de sociale kosten van onevenwichtigheden in hun 
verschillende vormen, alsmede van de vereiste aanpassing. Deze sociale indicatoren 
hebben bijvoorbeeld betrekking op het percentage mensen dat met armoede en soci-
a  le uitsluiting wordt bedreigd of het percentage personen (op de totale bevolking) dat 
leeft in een huishouden met een zeer lage arbeidsintensiteit.

Economische prioriteiten na 2014

Jaarlijkse groeianalyse 2015
In de jaarlijkse groeianalyse 2015 (6), die de Commissie in november 2014 heeft 
bekendgemaakt, lag de focus erop Europa weer stevig op het spoor van duurzame 
banenschepping en economische groei te zetten. De analyse bouwt voort op de dyna-
miek die is gecreëerd door de komst van een nieuwe Commissie, met een ambitieuze 
agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering. In het kader van 
deze aanpak heeft de Commissie aanbevolen een economisch en sociaal beleid te 
voeren dat gebaseerd is op drie prioritaire pijlers: een stimulans voor investeringen, 
een hernieuwd engagement voor structurele hervormingen en doorvoering van bud-
gettaire verantwoordelijkheid.

DE ZOGENAAMDE HEILZAME DRIEHOEK, DIE DE ONDERLIGGENDE 
GROND VAN HET INVESTERINGSPLAN VOOR EUROPA VAN 
DE COMMISSIE BELICHAAMT

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter 
van de Europese Commissie, 

bevoegd voor de Euro en Sociale 
Dialoog sinds 1 november,  

op de persconferentie over de 
jaarlijkse groeianalyse 2015  

van de EU. Berlaymont-gebouw, 
Brussel, België, 28 november.

INVESTERINGEN

STRUCTURELE 
HERVORMINGEN

BEGROTINGS�
VERANTWOOR�
DELIJKHEID
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Stroomlijning van het semester
De Commissie heeft ook voorgesteld om het Europees semester te stroomlijnen en te 
versterken door op basis van de drie pijlers van de jaarlijkse groeianalyse de focus 
ervan te verscherpen en de politieke rol ervan te vergroten. Een meer gefocust Euro-
pees semester moet de sociale markteconomie versterken en de doeltreffendheid van 
de coördinatie van het economisch beleid op het niveau van de EU vergroten via 
verhoogde verantwoording en verbeterd ownership vanwege alle actoren, waaronder 
de sociale partners. De nieuwe economische beleidscyclus zal ook leiden tot een 
veree n  voudiging van de procedure en een vermindering van de rapportagevereisten 
van de lidstaten en tot een proces dat meer open en multilateraal is.

Europees stabiliteitsmechanisme

Het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) is het permanente crisismechanisme 
voor de landen van de eurozone. Het ESM geeft schuldinstrumenten uit voor de finan-
ciering van leningen en andere vormen van financiële bijstand aan lidstaten van de 
eurozone.

De beslissing die heeft geleid tot de oprichting van het ESM is in december 2010 door 
de Europese Raad genomen, en de lidstaten van de eurozone hebben in februari 2012 
een intergouvernementeel verdrag tot instelling van het ESM ondertekend. Het ESM is 
vervolgens op 8 oktober 2012 officieel van start gegaan. Letland, dat in januari 2014 
tot de eurozone is toegetreden, is in maart het 18e lid geworden van het ESM.

Gezamenlijke persconferentie van 
Jyrki Katainen, vicevoorzitter van 
de Europese Commissie, bevoegd 
voor Banen, Groei, Investeringen 
en Concurrentievermogen (links), 
en Pierre Moscovici, commissaris 
voor Economische en Financiële 
Zaken en Belastingen en Douane 
(rechts), allebei aangetreden op 
1 november, naar aanleiding van 
de economische najaarsprognose 
voor 2014-2016. Brussel, België, 
4 november.
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Het ESM is een volkenrechtelijke intergouvernementele organisatie die in Luxemburg 
is gevestigd. Het heeft een totaal geplaatst kapitaal van 701,9 miljard EUR, waar-
onder gestort kapitaal van 80,2 miljard EUR en toegezegd opvraagbaar kapitaal van 
621,7 miljard EUR. Het heeft een maximale kredietverleningscapaciteit van 500 mil-
jard EUR en heeft alle lidstaten van de eurozone als aandeelhouder.

KAPITAALINBRENG VAN LIDSTATEN VAN HET ESM

Estland 0,1847 %

Ierland 1,5814 %

Griekenland 2,7975 %

Spanje 11,8227 %

Italië 17,7917 %

Letland 0,2746 %
Cyprus 0,1949 %

Luxemburg 0,2487 %

Nederland 5,6781 %

Litouwen 0,4063 %

Malta 0,0726 %

Oostenrijk 2,7644 %

Slovenië 0,4247 %
België 3,4534 %

Duitsland 26,9616 %

Portugal 2,4921 %

Slowakije 0,8184 %

Finland 1,7852 %

Frankrijk 20,2471 %
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Letland is in 2014 toegetreden tot de eurozone; Litouwen 
wordt in 2015 de 19e lidstaat van de eurozone

Ondanks veel doemdenkers heeft de eurozone zich verder gestabiliseerd en is zij in 
2014 nieuwe leden blijven verwelkomen. Letland is op 1 januari het 18e land van de 
eurozone geworden. Letlands overgang verliep soepel en succesvol, en werd regel-
matig gemonitord in een „Flash Eurobarometer”-enquête van de Commissie totdat de 
periode van dubbele omloop op 14 januari eindigde. Op die dag werden meer dan 
negen van de tien contante betalingen in winkels alleen in euro gedaan. Deze dyna-
miek van overgang op de euro hield aan toen de Raad het besluit nam dat nodig was 
voor de invoering van de euro door Litouwen vanaf 1 januari 2015 (7), waardoor het 
land het 19e lid van de eurozone wordt. De Raad stelde de vaste omrekeningskoers 
vast op 3,45280 Litouwse litas voor één euro. Dit kwam overeen met de huidige 
spilkoers van de litas in het wisselkoersmechanisme van de EU. De beslissing, die 
werd genomen op 23 juli 2014, volgde, na overweldigende goedkeuring door het  
Europees Parlement op 16 juli en door de Europese Raad tijdens zijn zitting van 26 en 
27 juni, op basis van aanbevelingen van de Commissie en de ECB.

De eurozone van 338 miljoen Europeanen — sterker samen met 
de euro

Meer dan tien jaar na de invoering van eurobiljetten en -munten is het Euro-
systeem begonnen met de uitgifte van een tweede serie bankbiljetten, ook  
bekend als de Europareeks. Daarbij is een portret van Europa — een figuur uit de 
Griekse mythologie en de oorsprong van de naam van het continent — in het 
hologram en het watermerk verwerkt.

Een nieuw biljet van 10 EUR is op 23 september in omloop gebracht. Het is het 
tweede bankbiljet in de Europareeks en werd gelanceerd na het nieuwe biljet van 
5 EUR. De ECB heeft diverse maatregelen genomen om de aanpassing van bank-
biljettensorteermachines verder te ondersteunen door het nieuwe biljet van 
10 EUR ruim vóór de introductie ervan voor de industrie beschikbaar te stellen en 
door intensivering van de samenwerking met alle betrokken belanghebbenden. 
Dit heeft bijgedragen tot een probleemloze invoering van het nieuwe bankbiljet.

Voor verdere informatie over de bescherming van de euro tegen valsemunterij (8) 
zie hoofdstuk 4.

Rimantas Šadžius, minister van 
Financiën van Litouwen, tijdens 
een evenement om de toetreding 
van Litouwen tot de eurozone op 
1 januari 2015 te vieren. Brussel, 
België, 23 juli 2014.
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Resultaten van de Eurobarometerenquête: lidstaten van 
de eurozone, oktober

Een grote meerderheid van de respondenten in de eurozone, ongeveer 69 %, vindt de 
euro goed voor de EU. Hoewel een meerderheid van respondenten in elk land deze 
mening deelt, zijn er toch significante verschillen tussen de eurozonelidstaten.

DE PUBLIEKE OPINIE OVER DE EURO
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Een goede zaak

Houding ten aanzien van de euro: antwoorden van burgers uit de landen van de eurozone op de vraag 
„Denkt u dat ... de euro over het algemeen een goede of een slechte zaak is voor de EU?”

Een slechte zaak Kan niet kiezen (spontaan) Weet niet
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Financiële bijstand: gegevens over de programma’s

Via de Europese mechanismen voor financiële bijstand wordt steun verleend aan  
EU-lidstaten in moeilijkheden en wordt zo de financiële stabiliteit van de EU en de 
eurozone bewaard. De financiële bijstand is aan macro-economische voorwaarden 
gekoppeld. De in werking gestelde en gevolgde aanpassingsprogramma’s hebben 
substantiële voordelen gebracht voor de betrokken lidstaten in termen van stabiliteit, 
groei en structurele hervormingen en hebben geleid tot verbeteringen van het concur-
rentievermogen en, voor wat betreft de lidstaten die met succes uit de programma’s 
zijn uitgetreden, tot een herstel van de normale kredietverleningsvoorwaarden op de 
kapitaalmarkten.

Griekenland

Sinds mei 2010 verlenen de lidstaten van de eurozone en het Internationaal Monetair 
Fonds (IMF) financiële steun aan Griekenland via een economisch aanpassings-
programma, dit in de context van een scherpe verslechtering van zijn financierings-
voorwaarden.

Doel is het ondersteunen van de inspanningen van de Griekse overheid om de houd-
baarheid van de begroting te herstellen en structurele hervormingen door te voeren 
teneinde het concurrentievermogen van de economie te verbeteren en de basis te 
leggen voor houdbare economische groei en banenschepping.

De vrijgave van elke uitbetaling aan Griekenland overeenkomstig elke financiële faci-
liteit moet door de Eurogroep en de raad van bestuur van de Europese Faciliteit voor 
financiële stabiliteit (EFSF) respectievelijk de directieraad van het IMF worden goed-
gekeurd. Voorafgaand aan dit besluit hebben de diensten van de Commissie, de ECB 
en het IMF gezamenlijke toetsingsbezoeken aan Griekenland gebracht om de naleving 
van de voorwaarden van het programma te monitoren. In 2014 bedroeg de vijfde 
tranche van het financiële steunprogramma in totaal 9,9 miljard EUR van de EFSF en 
het IMF; deze werd in de periode juli-augustus in verschillende gedeelten uitbetaald. 
Na de positieve houding van de Eurogroep op 8 december heeft Griekenland op  
9 december officieel om een technische verlenging van het programma met twee 
maanden verzocht alsmede om een kredietlijn tegen verscherpte voorwaarden uit 
hoofde van het ESM wanneer het programma definitief afloopt. De Eurogroep was 
ingenomen met de recente positieve ontwikkelingen in de Griekse economie en de 
door de Griekse autoriteiten geboekte vooruitgang in het aanpakken van de hangende 
kwesties om de vijfde toetsing af te sluiten.



A L G E M E E N  V E R S L A G .  2 0 1 4  —  H O O F D S T U K  244

UITBETALINGEN INGEVOLGE DE GRIEKSE 
AANPASSINGSPROGRAMMA'S (MILJARD EUR)

Vroegere uitbetalingen

1e programma Lidstaten van de eurozone IMF Totaal 

1e uitbetaling 18 mei 2010 14,5 12 mei 2010 5,5 20,0

2e uitbetaling 13 september 2010 6,5 14 september 2010 2,5 9,0

3e uitbetaling 19 januari 2011 6,5 21 december 2010 2,5 9,0

4e uitbetaling 16 maart 2011 10,9 16 maart 2011 4,1 15,0

5e uitbetaling 15 juli 2011 8,7 13 juli 2011 3,3 12,0

6e uitbetaling 14 december 2011 5,8 7 december 2011 2,2 8,0

1e programma — Totaal uitbetalingen 52,9 20,1 73,0

2e programma EFSF (1) IMF

1e uitbetaling 1e tranche  (2) 12 maart, 10 april 
en 25 april 2012

12 maart, 10 april 
en 25 april 2012 

29,7 19 maart 2012 1,649

2e tranche (3) 4,9

3e tranche 19 maart 2012 5,9

4e tranche 10 april 2012 3,3

5e tranche (4) 19 april 2012 25,0

6e tranche 10 mei 2012 4,2

7e tranche 28 juni 2012 1,0

Totaal 74,0

2e uitbetaling 1e tranche (5) 17 en 19 december 2012 34,3 16 januari 2013 3,24

2e tranche 31 januari 2013 2,0

3e tranche 28 februari 2013 2,8

4e tranche 3 mei 2013 2,8

5e tranche (6) 31 mei 2013 7,2

Totaal 49,1

 3e uitbetaling 1e tranche 17 mei 2013 4,2 6 juni 2013 1,73

2e tranche 25 juni 2013 3,3

Totaal 7,5

4e uitbetaling 1e tranche 31 juli 2013 2,5 2 augustus 2013 1,71

2e tranche 18 december 2013 0,5

Totaal 3,0

5e uitbetaling 1e tranche 28 april 2014 6,3 5 juni 2014 3,41

2e tranche 9 juli 2014 1,0

3e tranche 14 augustus 2014 1,0

Totaal 8,3

2e programma — Totaal uitbetalingen tot november 2014 141,9 11,74 153,6

1e en 2e programma —   
Totaal uitbetalingen tot november 2014

194,8 31,8 226,6

 
 

 
 

Sommige cijfers zijn afgerond. Daarom is het mogelijk dat de totalen niet precies overeenkomen met de som van de bedragen in de rijen en
kolommen.
(1) In deze tabel is 35 miljard EUR aan EFSF-waardepapier dat op 7 maart 2012 aan de ECB als onderpand is gegeven, niet opgenomen. Dit 

onderpand is de voorwaarde van de ECB om Griekse staatsobligaties met selected default-rating te blijven aanvaarden voor monetaire 
financieringsactiviteiten. Het EFSF-waardepapier is op 25 juli 2012 door de ECB vrijgegeven.

(2) PSI-sweetener, EFSF-waardepapier.
(3) Opgebouwde PSI-rente, EFSF-waardepapier.
(4) Bankherkapitalisatie, EFSF-waardepapier.
(5) Met inbegrip van bankherkapitalisatie.
(6) Bankherkapitalisatie, EFSF-waardepapier.

Totaal 
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Portugal

Zoals gepland en zonder een van te voren geregelde preventieve kredietfaciliteit is 
Portugal in juni met succes uit zijn driejarige economische aanpassingsprogramma 
getreden. Het programma omvatte de tenuitvoerlegging van een ambitieuze hervor-
mingsagenda, en droeg bij tot het herstel van de economische groei en het vertrouwen 
van de beleggers in de overheid. De Portugese regering heeft besloten om uit het 
programma uit te treden zonder betaling van het volledige bedrag van de bijstand en 
doet afstand van de laatste tranche van de EU/IMF-lening.

Een stafmissie door de Commissie, de ECB en het IMF in het kader van de (onvol-
tooide) twaalfde en laatste toetsing van het economische aanpassingsprogramma 
eindigde in mei. De algemene conclusie van de laatste missie was dat, gezien de 
moeilijke omstandigheden, de uitvoering van het programma in de afgelopen drie jaar 
in grote lijnen succesvol was: de overheidsfinanciën verbeterden significant, de finan-
ciële sector werd gestabiliseerd en de economie werd weer op de weg naar herstel 
gezet.

Na drie jaar vertoont Portugals externe lopende rekening niet langer een groot tekort 
maar een overschot, is het begrotingstekort meer dan gehalveerd en is de toegang tot 
de markten voor overheidsschuld sterk verbeterd. Bovendien heeft Portugal op basis 
van een verbeterd concurrentievermogen, financiële stabiliteit en gezondere over-
heidsfinanciën alsook een dalende werkloosheid een gematigd economisch herstel 
doorgemaakt.

Portugal staat nu onder postprogrammatoezicht totdat ten minste 75 % van de ont-
vangen financiële bijstand is terugbetaald. Het uiteindelijk doel van postprogramma-
toezicht is de capaciteit van Portugal te meten om zijn uitstaande leningen aan het 
Europees financieel stabilisatiemechanisme (EFSM) en de Europese Faciliteit voor 
finan ciële stabiliteit terug te betalen. Ingevolge het postprogrammatoezicht zal de 
Commissie, in samenwerking met de ECB, regelmatige toetsingsmissies aan de lid-
staat in kwestie opstarten om economische, budgettaire en financiële ontwikkelingen 
te analyseren, en halfjaarlijkse beoordelingen rapporteren waarin, wanneer nood-
zakelijk, aanbevelingen voor verdere maatregelen kunnen worden gedaan.
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UITBETALINGSCIJFERS VOOR PORTUGAL (MILJARD EUR)

Programma-
toetsing

Datum
Uitbetaling
(globaal)

EFSM
(miljard 

EUR)

EFSF
(miljard 

EUR)

IMF
(miljard 

EUR)
Totaal

Vermoedelijke 
uitbetalingsdatum

Goedkeuring Q2 2011 1 6,5 5,9 6,3 18,7 juni 2011

1e Q3 2011 2 7,6 — 4,0 11,6 september 2011

2e Q4 2011 3 1,5 3,7 2,9 8,1 december 2011

3e Q1 2012 4 4,5 5,2 5,2 14,9 april 2012

4e Q2 2012 5 — 2,6 1,5 4,1 juli 2012

5e Q3 2012 6 2,0 0,8 1,5 4,3 oktober 2012

6e Q4 2012 7 — 0,8 0,8 1,6 januari 2013

7e Q1 2013 8 — 2,1 0,7 2,8 april 2013

8e Q2 2013
9

— 1,8 1,0 2,8
november 2013

9e Q3 2013 — 1,9 0,9 2,8

10e Q4 2013 10 1,8 — 0,9 2,7 februari 2014

11e Q1 2014
11 — 1,2

0,9 2,5
april 2014

12 0,4 — november 2014

12e Q2 2014 —
1,7  

(geschrapt)
0,9  

(geschrapt)
2,6  

(geschrapt)

Totaal 24,3 26 26,6 76,9

Sommige cijfers zijn afgerond. Daarom is het mogelijk dat de totalen niet precies overeenkomen met de som 
van de bedragen in de rijen en kolommen.

Cyprus

Ingevolge een verzoek van Cyprus in juni 2012 zijn de Commissie, de ECB en het IMF 
in april 2013 een economisch aanpassingsprogramma met de Cypriotische autoritei-
ten overeengekomen. Het programma bestrijkt de periode 2013-2016. Het financiële 
pakket zal tot 10 miljard EUR omvatten, waarvan het ESM maximaal 9 miljard EUR en 
het IMF naar verwachting ongeveer 1 miljard EUR zal verstrekken.

Zoals uit een vierde voortgangstoetsing blijkt, is het programma van Cyprus op 
schema gebleven, ondanks de significante uitdagingen die nog moeten worden aan-
gepakt. De begrotingsresultaten van het eerste kwartaal van 2014 overschreden 
ruimschoots de verwachtingen, dit als gevolg van meevallende ontvangsten en 
zorgvuldige uitvoering van de begroting. Er is vooruitgang gemaakt met de her-
kapitalisatie en consolidatie van de coöperatieve kredietsector, en de banken zijn met 
hun her structureringsplannen gevorderd. Daardoor zijn de binnenlandse betalings-
beperkingen significant verminderd, in lijn met de routekaart van de overheid.  
De autoriteiten hebben eveneens stappen gezet naar de tenuitvoerlegging van hun 
ambitieuze agenda voor structurele hervormingen.
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De laatste missie in 2014 was de vijfde toetsingsmissie in juli. De aanzienlijke vertra-
ging in het afsluiten van deze missie was toe te schrijven aan de verlate vaststelling 
van een effectieve executiewet. Na de intrekking van een reeks wetsvoorstellen die de 
nieuwe executiewet ineffectief zouden hebben gemaakt, werd de toetsingsmissie 
beëindigd; de uitbetaling van 350 miljoen EUR uit het ESM vond medio december 
plaats.

UITBETALINGSCIJFERS VOOR CYPRUS (MILJARD EUR)

Toetsing Datum (1) ESM IMF Totaal

— (2) — 2,0 0,1 2,1

— (2) — 1,0 — 1,0

1e Q4 2013 1,5 0,1 1,6

2e Q1 2014 0,1 0,1 0,2

3e Q2 2014 0,2 0,1 0,2

4e Q3 2014 0,6 0,1 0,7

5e (3) Q1 2015 0,4 0,1 0,4

6e Q2 2015 — — —

7e Q3 2015 — — —

8e Q4 2015 — — —

9e Q1 2016 — — —

10e Q2 2016 — — —

Totale uitkeringen 5,7 0,5 6,2

Sommige cijfers zijn afgerond. Daarom is het mogelijk dat de totalen niet precies overeenkomen met de som 
van de bedragen in de rijen en kolommen.
(1) Heeft betrekking op de periode die met officiële middelen is voorgefinancierd.
(2) De eerste twee uitbetalingen zijn verstrekt bij de start van het programma, vóór de toetsingen.
(3) De uitbetaling van het ESM met betrekking tot de vijfde toetsing vond plaats in december 2014. Die van  

het IMF is uitgesteld.

Spanje

Het Spaanse programma voor de financiële sector is eind januari formeel tot een 
succesvol einde gekomen na achttien maanden in werking te zijn geweest.

Het programma bereikte het tweeledige doel van herstel en hervorming van de 
Spaanse financiële sector, en heeft aldus bijgedragen tot het creëren van een gezonde 
basis voor economisch herstel.

De Spaanse financiële markten zijn gestabiliseerd, de banken hebben de liquiditeit 
vergroot en hun solvabiliteitspositie blijft comfortabel, de deposito’s groeien, de toe-
gang tot de financieringsmarkten verbetert en de herstructurering van banken is goed 
gevorderd. Bovendien is de governance, het regelgevings- en het toezichtskader van 
de banksector, significant versterkt om ervoor te zorgen dat de onverantwoorde 
praktijken die tot de crisis hebben geleid in de eerste plaats niet worden herhaald.
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De uitdagingen waar Spanje voor staat, blijven echter aanzienlijk. Structurele hervor-
mingen, begrotingsconsolidatie en inspanningen om de nog steeds hoge werkloosheid 
terug te dringen, moeten worden voortgezet.

De recente economische en financiële ontwikkelingen bevestigen de positieve trends 
van stabilisering van de afgelopen twee jaar. Het zal echter belangrijk zijn waakzaam 
te blijven, omdat de algemene economische situatie fragiel blijft en de grote oneven-
wichtigheden uit de periode vóór de crisis en de daarmee verband houdende beleids-
uitdagingen op de arbeidsmarkt en daarbuiten nog steeds substantieel zijn. Volledige, 
tijdige en effectieve tenuitvoerlegging van de hervormingsagenda en zo nodig ook de 
verdere versterking ervan is van het grootste belang en vereist vaak dat verschillende 
bestuursniveaus deze samen waarmaken en de resultaten van de hervormingen 
nauwlettend worden gemonitord.

Na de exit uit het programma gaat de monitoring van de Spaanse economie en de 
financiële sector voort in de context van het postprogrammatoezicht.

In reactie op zijn verzoek in juni 2012 heeft Spanje vanwege de lidstaten van de 
euro  zone via de EFSF financiële bijstand voor een bedrag van 41,3 miljard EUR ont-
vangen. De bijstandsverlening is vervolgens door het ESM overgenomen.

Ierland

Van 2011 tot eind 2013 hebben de EU en het IMF aan Ierland financiële bijstand 
verleend. Ierland heeft in december 2013 met succes het programma voor financiële 
bijstand voltooid, waarbij aan de meeste beleidsvoorwaarden ingevolge het pro-
gramma substantieel werd voldaan en het vertrouwen van de beleggers in de over-
heid en de banken werd hersteld.

Ierland staat nu onder postprogrammatoezicht totdat ten minste 75 % van de ont-
vangen financiële bijstand is terugbetaald.

Over het algemeen zijn de vooruitzichten voor Ierland blijven verbeteren sedert de 
sluiting van het door de EU en het IMF ondersteunde programma, maar er blijven nog 
belangrijke uitdagingen bestaan. Tegen de achtergrond van een algemene daling van 
de rendementen op overheidspapier is de vraag naar Ierse activa vanwege private 
beleggers hoog omdat de autoriteiten de normale kredietneming op de markt hervat-
ten. Het economisch herstel en de daling van de nominale begrotingstekorten gaan 
door, terwijl de structurele hervormingen en de hervormingen in de financiële sector 
vorderen. Niettemin weegt, met name wat de private consumptie betreft, de hoge 
publieke en private schuldenlast op de snelheid van het herstel.
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Roemeens anticiperend betalingsbalansprogramma

Het anticiperend betalingsbalansprogramma loopt gedurende 24 maanden (tot eind 
september 2015) en is, ondersteund door een nieuw bijstandsarrangement, samen-
gesteld uit anticiperende bijstand van de Europese Unie van maximaal 2 miljard EUR 
en van het IMF van maximaal 1,75 miljard BTR (9) (ongeveer 2 miljard EUR). Daarnaast 
zal de Wereldbank steun blijven verlenen aan de Roemeense economie.

Teams van de Commissie en het IMF hebben in juni een bezoek gebracht aan Roeme-
nië om besprekingen te voeren voor de eerste toetsing van Roemeniës anticiperend 
betalingsbalansprogramma met de EU en voor de derde toetsing in het kader van  
de stand-by-overeenkomst met het IMF. Een nieuwe toetsingsmissie is gepland voor 
begin 2015. Inmiddels heeft een Roemeense ministeriële delegatie in september een 
bezoek gebracht aan Brussel om besprekingen te voeren over de status van de  
uitvoering van het beleid op de belangrijkste gebieden van het programma en de 
plannen van de regering voor de tweede begrotingsrectificatie van 2014, vastgesteld 
eind september. Bovendien had een technisch begrotingsbezoek van Commissie- en 
IMF-medewerkers aan Roemenië plaats om te praten over de begroting 2015. De 
Roemeense economie heeft zich verder hersteld en zal naar verwachting met 2,6 % 
groeien in 2014. Budgettaire onevenwichtigheden zijn gereduceerd en het tekort op 
de lopende rekening is laag gebleven, maar een aantal structurele problemen blijven 
mogelijk een rem zetten op de productiviteit en de groei.
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Een sterk financieel kader voor Europa en een 
bankenunie voor de eurozone

Start van de eerste pijler van de bankenunie brengt de 
Economische en Monetaire Unie in de volgende fase

Op 4 november 2014 heeft de ECB verantwoordelijkheid opgenomen voor het toezicht 
op het banksysteem in de eurozone. De ECB oefent nu rechtstreeks toezicht uit op 
120 significante banken en heeft, binnen het GTM, ook indirecte verantwoordelijkheid 
voor ruwweg 3 500 kleinere instellingen.

Het dagelijkse toezicht omvat algemene interactie met banken en voortdurend toe-
zicht op hun activiteiten. De ECB is ook belast met de toekenning en intrekking van 
bankvergunningen en de goedkeuring van de verwerving van gekwalificeerde deel-
nemingen. Afhankelijk van een beoordeling van het risicoprofiel van de bank kan de 
ECB ook een breed scala van toezichtsmaatregelen opleggen. Bij het toezicht op de 
banken door de ECB zullen de risico’s en kwetsbare punten in de financiële sector als 
geheel worden geanalyseerd.

De ontwikkeling van de bankentoezichtstaken van de ECB wordt gezien als de grootste 
sprong voorwaarts in de Europese financiële integratie sinds de invoering van de 
eenheidsmunt in 1999. Doel is het doorsnijden van de financiële band tussen lidstaten 
en hun banken, het creëren van een toezichtscultuur met een Europese in plaats van 
een nationale focus en het bevorderen van de eengemaakte markt door het vermin-
deren van de fragmentatie van het financieel systeem als gevolg van de wereldwijde 
financiële crisis van 2007/2008.

Vóór de start van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme hebben de ECB en de 
nationale bevoegde autoriteiten een uitgebreide beoordeling verricht van de 130 
grootste banken in de eurozone, die 22 biljoen EUR, of 82 % van alle bankactiva 
vertegenwoordigen. Deze ongekende gezondheidscontrole was gericht op het vast-
stellen van zwakke punten in het bankwezen, en noodzaakte de banken deze te her-
stellen en de gezondheidstoestand van de banken transparanter te maken en aldus 
het vertrouwen in het bankwezen te herstellen. De oefening had twee onderdelen: een 
toetsing van de kwaliteit van de activa door de ECB en samen met de Europese 
Bankautoriteit (EBA) een stresstest voor de EU als geheel.

KAPITAALBEHOEFTEN NA DE GEZONDHEIDSCONTROLE VAN DE ECB
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Meer dan 6 000 deskundigen uit negentien landen waren betrokken bij de uitgebreide 
beoordeling. Zij onderzochten 800 individuele portefeuilles, analyseerden meer dan 
119 000 debiteuren in detail en evalueerden 170 000 zekerheden en meer dan 5 000 
effecten.

De oorspronkelijk door de deelnemende banken verstrekte informatie werd getoetst 
door deskundigen van de ECB en de nationale toezichthouders, ondersteund door 
externe adviseurs. De resultaten van de beoordeling zijn — na een dialoog met de 
banken — door de Raad van toezicht van de ECB (die was opgericht begin 2014) en 
door de Raad van bestuur van de ECB goedgekeurd.

Bij de uitgebreide beoordeling werd een kapitaaltekort van ongeveer 25 miljard EUR 
bij 25 deelnemende banken ontdekt. Een bijkomende 37 miljard EUR aan bankactiva 
moest worden aangepast, maar genereerde geen kapitaaltekort omdat de betrokken 
banken een voldoende kapitaalbuffer hadden.

UITGEBREIDE BEOORDELING VAN HET KAPITAALTEKORT PER LAND 
VAN DEELNEMENDE BANKEN

Italië 9,7

Griekenland 8,7

Portugal 1,1

België 0,5

Duitsland 0,2

Frankrijk 0,1

Oostenrijk 0,9

Ierland 0,9

Slovenië 0,1

Spanje 0,0Cyprus 2,4

UITGESPLITST NAAR HET BEDRAG VAN HET TEKORT �MILJARD EUR�

UITGESPLITST NAAR HET AANTAL BANKEN MET EEN TEKORT

Italië 9

Griekenland 3

Portugal 1

Duitsland 1
Spanje 1

Frankrijk 1 Slovenië 2

België 2

Oostenrijk 1

Ierland 1

Cyprus 3
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Sommige van de beoordeelde banken hadden hun kernkapitaalratio reeds in 2013 
verbeterd; andere hadden nieuw kapitaal aangetrokken of hun kapitaalbasis versterkt 
in de loop van 2014. Van de 25 banken met een kapitaaltekort bij de uitgebreide 
beoordeling hadden er 12 reeds ongeveer 15 miljard EUR nieuw kapitaal aangetrok-
ken. Het resterende tekort van ongeveer 10 miljard EUR moet in de eerste helft van 
2015 worden aangepakt. Sinds juli 2013 hadden alleen de 30 grootste deelnemende 
banken hun balans versterkt met circa 200 miljard EUR, onder meer door het aan-
trekken van rond de 60 miljard EUR aan kapitaal.

De uitgebreide beoordeling was een belangrijke mijlpaal in de richting van een  
bankenunie. Tijdens hun controles van de kwaliteit van activa is een significant aantal 
bijkomende niet-renderende blootstellingen ontdekt, die meestal bestonden uit 
kredie ten die aan het risico van te late terugbetaling waren blootgesteld. De stand 
van de niet-renderende blootstellingen steeg met 135,9 miljard EUR tot in totaal 
879 miljard EUR. Zekerheid zoals onroerend goed, machines en schepen werd ge-
herwaardeerd en risicovoorzieningen moesten worden vergroot.

IMPACT VAN DE STRESSTESTS

De stresstest die naast de toetsing van de kwaliteit van de activa plaatsvond, werd 
samen met de EBA verricht. De deelnemende banken werden aan twee scenario’s 
onderworpen: een nulscenario, rekening houdend met de groeiprognoses van de Com-
missie, en een negatief scenario op basis van de veronderstelling dat een externe 
schok een ernstige economische crisis in de eurozone zou veroorzaken, waarbij de 
economische activiteit gedurende drie jaar krimpt, waaronder met ongeveer 5 %  
alleen al in de eerste twee jaar.
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Onder het negatieve scenario zouden banken een deel van hun inkomsten verliezen 
en grote verliezen lijden vanwege niet-renderende leningen. Terwijl onder het nul-
scenario de totale kapitalisatie van de deelnemende banken enigszins zou stijgen, zou 
onder het negatieve scenario het kernkapitaal met 3 procentpunten dalen van 11,4 % 
tot 8,4 %. De banken werden ertoe verplicht onder het negatieve stresstestscenario 
een minimumkernkapitaalratio van 5,5 % in stand te houden, tegenover een minimum-
kernkapitaalratio van 8 % onder het nulscenario.

Versterking van de financiële sector

Naast de nieuwe rol als bankentoezichthouder van de ECB heeft de Commissie ook 
een aantal initiatieven genomen om een veiligere en gezondere financiële sector voor 
de eengemaakte markt te creëren. Deze initiatieven, die strengere prudentiële vereis-
ten voor banken, verbeterde bescherming van deposanten en regels voor het beheer 
van failliet gaande banken omvatten — vormen een gemeenschappelijk reglement 
voor alle financiële actoren in de 28 lidstaten van de Europese Unie. Het gemeen-
schappelijk reglement is de grondslag van de bankenunie.

Naarmate de financiële en economische crisis zich ontwikkelde, werd duidelijk dat, 
voor de landen die de euro deelden en nog meer van elkaar afhankelijk waren, een 
diepere integratie van het banksysteem nodig was. Dat is de reden waarom de  
EU-instellingen, op basis van de routekaart van de Commissie voor de oprichting van 
een bankenunie (10), besloten hebben een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme 
(GTM) en een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (GAM) voor banken in te 
stellen. De bankenunie geldt voor de landen in de eurozone. Niet tot de eurozone  
behorende landen kunnen ook deelnemen. In 2014 is het GTM volledig operationeel 
geworden; de ECB fungeert als toezichthouder.

Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme

Het GAM zal het GTM aanvullen en zal ervoor zorgen dat als — ondanks sterker toe-
zicht — een aan het GTM onderworpen bank met ernstige moeilijkheden geconfron-
teerd wordt, haar afwikkeling efficiënt kan worden beheerd, met minimumkosten voor 
de belastingbetaler en de reële economie. Het GAM zal gelden voor alle banken in de 
eurozone en andere lidstaten die ervoor kiezen aan de bankenunie deel te nemen.

De verdeling van de bevoegdheden tussen de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad 
en de nationale afwikkelingsautoriteiten volgt in grote lijnen de verdeling van de 
toezichtsbevoegdheden tussen de ECB en de nationale toezichthouders in de context 
van het GTM. Het besluit om een failliet gaande bank af te wikkelen, zal er in de 
meeste gevallen mee beginnen dat de ECB de Afwikkelingsraad, de Commissie en de 
betrokken nationale afwikkelingsautoriteiten meedeelt dat een bank failliet aan het 
gaan is. Na het proces waarin de wetgeving voorziet, wordt de afwikkelingsregeling 
vervolgens door de nationale afwikkelingsautoriteiten geïmplementeerd, in overeen-
stemming met de nationale wetgeving, waaronder de betrokken bepalingen tot om-
zet ting van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken (11).

De GAM-verordening is op 15 juli vastgesteld en is op 19 augustus van kracht geworden. 
Het GAM zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2016, met uitzondering van de afwik-
kelingsplanningsbevoegdheden van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, die met 
ingang van 1 januari 2015 van toepassing zullen zijn.
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Gemeenschappelijke herstel- en afwikkelingsinstrumenten: 
de richtlijn herstel en afwikkeling van banken

De richtlijn herstel en afwikkeling van banken is het gemeenschappelijk reglement 
voor de afwikkeling van banken en grote beleggingsondernemingen in alle lidstaten 
van de EU. Zij harmoniseert en verbetert de instrumenten voor het omgaan met 
bankencrises overal in de EU. Banken zullen herstelplannen moeten opstellen om  
financiële nood te overwinnen, terwijl de autoriteiten plannen zullen uitstippelen om 
failliet gegane banken op zulk een wijze af te wikkelen dat hun meest kritieke functies 
in stand worden gehouden en voorkomen wordt dat de belastingbetaler ze moet 
redden. Aan overheden wordt een reeks bevoegdheden verleend om zich in de be-
drijfsvoering van banken te mengen teneinde te vermijden dat deze failliet gaan. Als 
zij toch met faillissement geconfronteerd worden, beschikken de autoriteiten over 
uitgebreide bevoegdheden en instrumenten om ze te herstructureren en volgens een 
duidelijk omschreven regeling verliezen aan aandeelhouders en schuldeisers toe te 
wijzen.

Bij de wetgeving zijn nationale afwikkelingsfondsen opgericht die voor de lidstaten 
van de eurozone vanaf 2016 door het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds moeten 
worden vervangen. Het is precies geregeld hoe de autoriteiten van het land van  
herkomst en het land van ontvangst van bankgroepen in alle fasen van de grens-
overschrijdende afwikkeling, gaande van de afwikkelingsplanning tot de afwikkeling 
zelf, dienen samen te werken, met een significante rol voor de EBA om in geval van 
meningsverschillen te coördineren en te bemiddelen.

Versterking van de depositogarantiestelsels

De richtlijn inzake depositogarantiestelsels (12) zorgt ervoor dat deposanten in geval 
van faillissement een gegarandeerde dekking van 100 000 EUR blijven genieten, 
geruggensteund door geldmiddelen die van tevoren bij de banksector moeten worden 
geïnd. Voor het eerst sinds de invoering van depositogarantiestelsels in 1994 staan 
er financieringsvereisten voor dergelijke stelsels in de richtlijn. In beginsel bedraagt 
het streefniveau voor de ex ante financiële middelen voor de depositogarantiestelsels 
0,8 % van de gedekte deposito’s (d.w.z. ongeveer 55 miljard EUR), die over een peri-
ode van tien jaar bij de banken moeten worden geïnd.

Bovendien zal de toegang tot het gegarandeerde bedrag eenvoudiger en sneller zijn. 
De terugbetalingstermijnen zullen geleidelijk worden teruggebracht van de huidige 
twintig werkdagen tot zeven werkdagen in 2024.

Deze nieuwe regels zullen aan alle EU-burgers ten goede komen. Niet alleen zal hun 
spaargeld beter beschermd zijn, maar zullen zij ook uit de in elk EU-land beschikbare 
spaarproducten kunnen kiezen zonder er zich zorgen over te maken dat zij niet  
beschermd zijn. De nieuwe richtlijn zal vereisen dat aan de deposanten betere infor-
matie wordt verstrekt om ervoor te zorgen dat zij ervan op de hoogte zijn hoe hun 
deposito’s door de garantiestelsels beschermd zijn.
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Follow-up van het Groenboek over langetermijnfinanciering 
van de Europese economie

De economische en financiële crisis heeft een effect gehad op het vermogen van de 
financiële sector om middelen naar de reële economie, met name naar langetermijn-
investeringen, te kanaliseren. Europa heeft voor de financiering van de reële economie 
altijd zwaar op het bankwezen gesteund (twee derde van de financiering is afkomstig 
van banken, tegen een derde in de Verenigde Staten). Nu de banken aan het deleve-
ragen zijn, zijn er minder financiële middelen beschikbaar voor alle sectoren van de 
economie — zo heeft minder dan een derde van de Griekse en Nederlandse kmo's 
aangevraagd krediet ook volledig gekregen in 2013.

Het is van essentieel belang te handelen om de voorwaarden voor duurzame groei en 
investeringen te herstellen, en voor een deel betekent dit het vinden van nieuwe 
manieren om middelen naar langetermijninvesteringen te kanaliseren. Naar aan-
leiding van de raadplegingen in het kader van het Groenboek over langetermijn-
financiering van de Europese economie (13) van maart 2013 heeft de Commissie een 
pakket maatregelen voorgesteld in 2014. Daartoe behoorden een mededeling over de 
langetermijnfinanciering van de economie (14), een wetgevingsvoorstel voor nieuwe 
regels voor bedrijfspensioenfondsen (15) en een mededeling over crowdfunding (16). 
De mededeling over langetermijnfinanciering bouwt voort op de reacties op de raad-
pleging en op het debat dat in internationale fora zoals de G20 en de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is gevoerd. Er wordt in aange-
geven welke specifieke maatregelen de EU kan nemen om langetermijnfinanciering  
te bevorderen.

Nieuwe regels ter versterking van de wettelijke controle in 
de EU

In juni zijn nieuwe regels van kracht geworden om de kwaliteit van de wettelijke 
controle in de hele Europese Unie te verbeteren. De hervorming van de EU-markt voor 
wettelijke controle is een nieuwe stap naar het herstel van het vertrouwen van de 
beleggers in financiële informatie.

De herziene richtlijn (17) omvat maatregelen om de onafhankelijkheid van de met de 
wettelijke controle belaste accountants te versterken, maakt de controleverklaring 
informatiever en versterkt het controletoezicht in de gehele Unie. De lidstaten hebben 
twee jaar voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn.

Een nieuwe verordening (18) voert strengere vereisten in voor de wettelijke controles 
van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang, zoals beursgeno-
teerde ondernemingen, kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen, ter ver-
mindering van het risico van buitensporige vertrouwdheid tussen wettelijke auditors 
en hun cliënten, bevordering van professionele scepsis en beperking van belangen-
conflicten. De verordening wordt rechtstreeks toepasselijk medio 2016 om ervoor te 
zorgen dat tegen het tijdstip van de toepassing ervan elke lidstaat de bepalingen zal 
hebben ingevoerd die noodzakelijk zijn om aan de bovengenoemde richtlijn te vol-
doen.
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Nieuw wettelijk kader voor markten voor financiële  
instrumenten

In juni is de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (19) en de ver-
ordening betreffende markten voor financiële instrumenten (20) bekendgemaakt. De 
lidstaten hebben twee jaar om de nieuwe regels om te zetten, die van toepassing 
worden met ingang van januari 2017. Het nieuwe kader is erop gericht om de finan-
ciële markten efficiënter, veerkrachtiger en transparanter te maken, voert een markt-
structuur in die mazen dicht, zorgt ervoor dat de handel, telkens wanneer nodig, 
plaatsvindt via gereguleerde platforms, voert regels in over de flitshandel, verbetert 
de transparantie van en het toezicht op de financiële markten, waaronder de deriva-
ten markten, en pakt de kwestie van buitensporige prijsvolatiliteit op de grondstoffen-
derivatenmarkten aan.

Het nieuwe kader zal de voorwaarden voor concurrentie in de handel in en de clearing 
van financiële instrumenten verbeteren. Voortbouwend op de bestaande regels, ver-
sterkt de herziene richtlijn ook de bescherming van beleggers door robuuste organisa-
torische en gedragsvereisten in te voeren en door de rol van de managementorganen 
te versterken. Het nieuwe kader vergroot ook de rol en de toezichtsbevoegdheden van 
de toezichthouders en stelt bevoegdheden in om in welomschreven omstandigheden 
het op de markt brengen en de distributie van bepaalde producten te verbieden of te 
beperken. Er wordt een geharmoniseerd stelsel ingevoerd voor het verlenen van toe-
gang tot de professionele EU-markten voor ondernemingen uit niet-EU-landen op 
basis van een beoordeling van de gelijkwaardigheid van niet-EU-rechtsgebieden door 
de Commissie.

Nieuw kader inzake marktmisbruik

In 2014 zijn de verordening betreffende marktmisbruik (21) en de richtlijn betreffende 
strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (22) aangenomen. De verordening markt-
misbruik zal in juli 2016 in werking treden. De lidstaten beschikken over twee jaar  
om de richtlijn marktmisbruik in hun nationaal recht om te zetten. De nieuwe regels 
inzake marktmisbruik actualiseren en versterken het bestaande kader om te zorgen 
voor de marktintegriteit en beleggersbescherming waarin de bestaande richtlijn 
marktmisbruik voorziet, die nu zal worden ingetrokken.

De verordening betreffende marktmisbruik zorgt ervoor dat de wetgeving van de Unie 
gelijke tred houdt met de marktontwikkelingen, zoals de groei van nieuwe handels-
platformen, buitenbeurshandel en nieuwe technologie zoals de flitshandel, versterkt 
de strijd tegen marktmisbruik op de grondstoffen- en desbetreffende derivatenmark-
ten, verbiedt expliciet de manipulatie van benchmarks (zoals de Libor), versterkt de 
onderzoeks- en administratieve sanctiebevoegdheden van toezichthouders en zorgt 
voor één gemeenschappelijk reglement waarbij, indien mogelijk, de administratieve 
lasten voor kmo's worden verminderd.

De richtlijn betreffende strafrechtelijke sancties vormt een aanvulling op de verorde-
ning door alle lidstaten te verplichten de ernstige misdrijven van handel met voor-
weten schap, wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap en marktmani pulatie, 
inclusief de manipulatie van benchmarks, strafbaar te stellen en ervoor te zorgen dat 
deze aan doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties onder-
worpen zijn. Te dien einde stelt de richtlijn de niveaus van de strafrechtelijke sancties 
vast: een maximale gevangenisstraf van ten minste vier jaar voor handel met voor-
wetenschap en marktmanipulatie, en van ten minste twee jaar voor onrechtmatige 
mededeling van voorwetenschap.

Jonathan Hill, commissaris voor 
Financiële Stabiliteit, Financiële 

Diensten en Kapitaalmarktenunie 
sinds 1 november, geeft een 
toespraak op de conferentie  
op hoog niveau „Finance for  

Growth — Towards a Capital 
Markets Union”. Brussel,  

België, 6 november.
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Financiële en niet-financiële rapportage van ondernemingen

Als onderdeel van het pakket verantwoordelijke ondernemingen zijn de jaarrekening-
richtlijnen die sinds 1978 respectievelijk 1983 bestaan in 2013 herzien en samen-
gevoegd met het oog op een vermindering van de administratieve last voor kleine 
bedrijven, waardoor de EU-wetgeving beter aan de huidige en toekomstige behoeften 
van de opstellers en gebruikers van financiële overzichten beantwoordt.

De richtlijn (23) voert ook een nieuwe verplichting in op grond waarvan grote mijn-
bouw- en houtkapondernemingen (in voorkomend geval op projectbasis) hun beta-
lingen aan regeringen moeten rapporteren. Daardoor krijgt het maatschappelijk  
middenveld in landen met grote hulpbronnenvoorraden de informatie die nodig is  
om de overheid om rekenschap te vragen voor alle inkomsten uit de exploitatie van  
natuurlijke hulpbronnen. Om onnodige administratieve last voor EU-bedrijven te ver-
mijden, voorziet de richtlijn in een gelijkwaardigheidsmechanisme voor systemen van 
niet-EU-landen, waarover de Commissie medio 2014 het publiek heeft geraadpleegd.
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Consumentenbescherming in de financiële diensten

Essentiële informatie voor beleggers

In april heeft het Parlement zijn goedkeuring gehecht aan het voorstel van de Com-
missie van 2012 tot invoering van een essentiële-informatiedocument (24) (een een-
voudig document waarin op duidelijke en begrijpelijke manier essentiële feiten aan 
beleggers worden verstrekt) dat niet alleen op collectieve beleggingsregelingen, maar 
ook op andere „verpakte” beleggingsproducten betrekking heeft die door banken of 
verzekeringsmaatschappijen worden aangeboden.

De invoering van het essentiële-informatiedocument is een reactie op de talloze 
problemen waarmee niet-professionele beleggers in het verleden geconfronteerd 
werden. Zo stelde een consumentenombudsman in een bepaalde lidstaat onlangs 
vast dat aan hoogbejaarden achtergesteld 12-jaarspapier werd verkocht. De risico’s 
die verband houden met het uitstappen uit deze beleggingen werden niet volledig 
uitgelegd. In een ander geval wees een studie voor een ministerie van Consumenten-
zaken in een bepaalde lidstaat uit dat tot 50 à 80 % van de consumenten lange-
termijnbeleggingen voortijdig wil beëindigen, wat erop wijst dat beleggingen werden 
gedaan die niet aan hun beleggings- of spaarbehoeften waren aangepast. Op het  
niveau van de EU is uit een mysteryshoppingonderzoek van de Commissie gebleken 
dat tot 60 % van de verkochte beleggingen als ongeschikt of niet in het belang van 
de consument kon worden beschouwd.

Richtlijn betaalrekeningen

De richtlijn betreffende de transparantie en vergelijkbaarheid van de in verband met 
betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere be-
taalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (25) is een belang-
rijke stap op weg naar een echte eengemaakte markt voor financiële retaildiensten en 
brengt de EU-burgers talrijke voordelen. Door te voorzien in een recht op een basis-
betaalrekening ongeacht de verblijfplaats of financiële situatie van een burger, wor-
den de belemmeringen opgeheven waarmee velen bij het grensoverschrijdend toe-
gang verkrijgen tot basisbankdiensten worden geconfronteerd. De richtlijn verbetert 
ook aanzienlijk de transparantie van bankrekeningkosten en maakt het gemakkelijker 
om een bankrekening van de ene naar de andere bank over te zetten.

De richtlijn hypothecair krediet

De richtlijn hypothecair krediet (26) is op 4 februari aangenomen. Deze richtlijn beoogt 
de totstandbrenging van een EU-wijde markt voor hypothecair krediet met een hoog 
niveau van consumentenbescherming. Zij geldt voor gedekte krediet- en woning-
leningen. De lidstaten moeten de bepalingen ervan tegen maart 2016 in nationaal 
recht omzetten.

De richtlijn verhoogt het niveau van consumentenbescherming substantieel en stelt 
de consument in staat op zoek te gaan naar de meest geschikte hypotheeklening. 
Door kredietwaardigheidsbeoordelingstests verplicht te stellen, moedigt zij verant-
woordelijke kredietverlening in heel Europa aan. Op lange termijn moet de „paspoort”-
regeling voor kredietbemiddelaars leiden tot meer concurrentie en keuze voor de 
consument op de eengemaakte markt.
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Een betere coördinatie van het belastingbeleid

Nauwere samenwerking op het gebied van belasting op 
financiële transacties

In 2014 zijn de besprekingen voortgezet over het Commissievoorstel tot uitvoering 
van de nauwere samenwerking tussen elf lidstaten op het gebied van belasting op 
financiële transacties (BFT) (27). Dit gebeurde naar aanleiding van een verzoek in 2013 
door die landen tot uitvoering van de nauwere samenwerking op dit gebied. De deel-
nemende landen zijn België, Duitsland, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, 
Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Slowakije. De definitieve tekst moet met eenparig-
heid van stemmen van de deelnemende landen worden aangenomen, hoewel alle 
lidstaten aan de bespreking ervan kunnen deelnemen.

Het Verenigd Koninkrijk heeft bij het Hof van Justitie beroep tot nietigverklaring van 
het besluit tot machtiging van de nauwere samenwerking ingesteld. Het hof heeft het 
beroep eind april 2014 verworpen.

De doelstellingen van het oorspronkelijke voorstel worden behouden, namelijk: de 
kenmerken van de BFT in de deelnemende lidstaten harmoniseren; de financiële sec-
tor in staat stellen een eerlijke en substantiële bijdrage aan de belastingontvangsten 
te leveren; en regelgevings- en toezichtsmaatregelen aanvullen door transacties  
die niet bevorderlijk zijn voor de efficiëntie van de financiële markten te ontmoedigen. 
In de beleidsrichtsnoeren van de nieuwe voorzitter van de Commissie, Jean-Claude 
Juncker (28), wordt onderstreept dat aan de goedkeuring van een belasting op finan-
ciële transacties moet worden gewerkt.

Instrumentarium voor de bestrijding van belastingfraude 
en belastingontduiking

De G20 heeft de wereldwijde norm voor de automatische uitwisseling van informatie 
goedgekeurd om de strijd tegen belastingontduiking op te voeren en fiscale trans-
parantie wereldwijd te verbeteren. In oktober, tijdens een vergadering in Berlijn, 
Duitsland, van het Global Forum on Transparency and Information Exchange for Tax 
Purposes van de OESO, hebben 89 rechtsgebieden, waaronder alle EU-lidstaten, zich 
verbonden tot de uitvoering van de mondiale norm; de eerste uitwisselingen beginnen 
vanaf 2017 voor de rechtsgebieden die de norm vroeg toepassen of 2018 voor de 
andere rechtsgebieden. Deze nieuwe mondiale norm is ontwikkeld door de OESO, met 
krachtige steun en input van de EU.

Op de top van de G20 te Brisbane, Australië, hebben de leiders het initiatief inzake 
grondslaguitholling en winstverschuiving van de OESO (29) goedgekeurd, waarbij 
kwesties worden aangepakt zoals het belang van transparantie bij het tegengaan  
van schadelijke belastingpraktijken en de belastingheffing over online door internet-
bedrijven gegenereerde winsten. De leiders hebben zich ertoe verbonden deze werk-
zaamheden tegen eind 2015 te voltooien.
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De voorzitter van de Commissie heeft tot de automatische uitwisseling van belasting-
betalerspecifieke rulings opgeroepen. Deze oproep werd gesteund door de Duitse 
bondskanselier Angela Merkel, de Franse president François Hollande, de Spaanse 
premier Mariano Rajoy, de Italiaanse premier Matteo Renzi, en de Zuid-Koreaanse 
president Park Geun-hye. De oproep zorgde voor een sterkere klemtoon in het slot-
communiqué over de transparantie van belastingbetalerspecifieke rulings.

In december is de richtlijn inzake administratieve samenwerking (30) gewijzigd om 
automatische uitwisseling van informatie binnen de EU ten uitvoer te leggen, in lijn 
met de mondiale norm en het tenuitvoerleggingstijdschema van de rechtsgebieden 
die de norm vroeg toepassen. Daarbij wordt voortgebouwd op de aanneming in maart 
van een herziene spaargeldenrichtlijn (31), waarbij de EU-regels inzake de automa-
tische uitwisseling van informatie over inkomsten uit spaargelden zijn verbreed.

De Commissie maakt goede vorderingen in de onderhandelingen met de vijf Europese 
landen waarmee de EU momenteel overeenkomsten heeft op het gebied van spaar-
gelden (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino en Zwitserland), teneinde te 
voorzien in de automatische uitwisseling van informatie tussen lidstaten van de EU 
en derde landen in overeenstemming met de internationale norm.

In juni is de Raad akkoord gegaan om een grote maas in de belastingwetgeving voor 
concerns te dichten, met een wijziging van de EU-belastingregels om dubbele niet-
belastingheffing van concerns uit hoofde van hybride leningen — financiële instru-
menten die kenmerken hebben van zowel vreemd als eigen vermogen — te voor-
komen (32).

Doel is om een maas te dichten waarmee concerns momenteel niet op elkaar aanslui-
tende nationale belastingregels kunnen benutten om te vermijden belasting te betalen 
over bepaalde soorten winsten die binnen het concern worden uitgekeerd. In decem-
ber zijn de regels verder versterkt door een antimisbruikregel waarbij kunstmatige 
fiscale stelsels van de toepassing ervan zijn uitgesloten.
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DE INSTRUMENTEN DIE DE EU KAN INZETTEN VOOR 
DE BESTRIJDING VAN BELASTINGFRAUDE 
EN BELASTINGONTDUIKING

Source: EEAS.

ACTIE/INSTRUMENT WAT DE COMMISSIE HEEFT GEDAAN VOLGENDE STAPPEN

ACTIE/INSTRUMENT WAT DE COMMISSIE HEEFT GEDAAN VOLGENDE STAPPEN

> De schaduweconomie terugdringen.
> Belastingontduiking en -fraude bestrijden.
> De belastingadministratie verbeteren.

De lidstaten moeten de tot hen gerichte 
landspecifieke aanbevelingen toepassen. 
Volgende LSA's in juni 2015.

In het kader van het Europees semester hee� de 
Commissie landspecifieke aanbevelingen (LSA's) 
over fiscaal bestuur in de lidstaten gedaan.

De EU-richtlijn spaarbelasting. De uitvoering zal worden afgestemd op de 
ontwikkelingen inzake de richtlijn betreffende 
administratieve samenwerking.

In 2008 hee� de Commissie voorgesteld om 
lacunes te dichten. Goedkeuring door de Raad 
in maart 2014.

Actieplan ter versterking van de strijd tegen 
ontduiking en ontwijking.

Wordt momenteel uitgevoerd door de Commissie 
en de lidstaten.

De Commissie hee� in december 2012 een 
voorstel ingediend.

Aanbevelingen over agressieve fiscale planning 
en goed bestuur in belastingzaken.

Toepassing door de lidstaten. 
Aan het platform wordt momenteel gewerkt.

In 2012 hee� de Commissie aanbevelingen 
gedaan en in juni 2013 het platform goed 
bestuur opgericht om toezicht te houden op 
de uitvoering.

Het kader voor geldovermakingen en de 
bestrijding van witwassen.

Het Parlement en de Raad moeten het voorstel 
goedkeuren.

In februari 2013 hee� de Commissie een 
aanpassing voorgesteld.

De boekhoudregels van de EU, met inbegrip van 
een systeem van verslaglegging per land.

Aangenomen — toepassing door de lidstaten.

De richtlijn administratieve samenwerking op het 
gebied van directe belastingen.

Toepassing door de lidstaten.Voorstel om vanaf 2017 de automatische 
uitwisseling van informatie, naast de vijf 
categorieën die vanaf 2015 worden 
uitgewisseld, uit te breiden tot rente, dividenden 
en andere inkomsten, bruto-opbrengsten en het 
saldo van de rekeningen — de Raad hee� 
hierover in oktober 2014 een politiek akkoord 
bereikt.

Het EU-akkoord inzake spaargelden met Andorra, 
Liechtenstein, Monaco, San Marino en 
Zwitserland.

De Commissie onderhandelt momenteel met 
vijf niet-EU-landen; het was de bedoeling de 
onderhandelingen eind 2014 af te sluiten.

De Commissie hee� de Raad in 2011 verzocht 
om een onderhandelingsmandaat. Toegekend 
door de Raad Economische en Financiële Zaken 
in mei 2013.

Automatische uitwisseling van informatie over 
„tax rulings”.

De Commissie moet een voorstel indienen.In november 2014 is beslist dergelijke 
uitwisselingsmechanismen tussen de lidstaten 
in te voeren.

Gevallen van door lidstaten verleende fiscale 
steun.

De Commissie moet de onderzoeken in 2015 
afronden.

De Commissie hee� zeven lidstaten om 
informatie verzocht en vier onderzoeken ingeleid.

Richtlijn betreffende de wederzijdse bijstand 
inzake de invordering van belastingen.

Sinds 2010 van kracht.

Verordening betreffende administratieve 
samenwerking op het gebied van de btw.

Sinds 2012 van kracht.

Richtlijn verleggingsregeling btw. Sinds 2013 van kracht.Voorstel van de Commissie van 2009, 
gedeeltelijk goedgekeurd in 2010.

Snellereactiemechanisme ter bestrijding van 
btw-fraude.

Sinds 2013 van kracht.Voorstel van de Commissie van juli 2012.

Verordening betreffende administratieve 
samenwerking op het gebied van de accijnzen.

Verordening van de Raad, sinds 2012 van kracht. 
Uitvoeringsverordening betreffende de 
vergunningen voor marktdeelnemers, sinds 2013 
van kracht. Twee uitvoeringsverordeningen in 
voorbereiding.

Voorstel voor de verruiming van de automatische 
uitwisseling van informatie tussen de lidstaten, 
ter ondersteuning van de informatisering van de 
uitwisseling en het ter beschikking stellen van een 
gedistribueerde databank van vergunningen voor 
economische activiteiten.

Automatische informatie-uitwisseling als 
internationale standaard.

Goedgekeurd door negentig rechtsgebieden, waaronder alle lidstaten.

Bijstand aan ontwikkelingslanden. > De EU zal de ontwikkelingslanden blijven bijstaan bij het opbouwen van efficiënte belastingdiensten.
> Samenwerking met andere nationale en internationale organisaties en bevordering van de deelname 
van de partnerlanden aan de internationale besprekingen inzake belastingen en de regionale organisatie 
van de belastingdiensten.
> Grootste bijdrage aan twee thematische trustfondsen van het IMF: één inzake fiscaal beleid en 
administratie en één inzake het beheer van de rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen.
> Tripartiet samenwerkingsinitiatief met de Wereldbank en de OESO ter verbetering van de capaciteit 
met betrekking tot verrekenprijzen.

Voltooiing van de  EU-acties die kunnen worden uitgebreid om gebruikt te worden in het OESO-actieplan 
inzake grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS) in 2014/2015.

Belastingparadijzen en agressieve fiscale 
planning aanpakken.

WERELDWIJDE
MAATREGELEN

EU	NIVEAU

NATIONAAL 
NIVEAU

ACTIE/INSTRUMENT VOLGENDE STAPPEN
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Het verminderen van de papierwinkel voor bedrijven

In februari heeft het Parlement het voorstel van de Commissie voor een standaard 
btw-aangifte (33) met ruime meerderheid bekrachtigd. De standaard btw-aangifte  
is een van de belangrijkste voorstellen van de Commissie om de papierwinkel voor 
bedrijven te verminderen en de naleving van de belastingwetgeving in de EU te ver-
beteren.

Een nieuwe standaard btw-aangifte, die de kosten voor EU-bedrijven tot 15 miljard 
EUR per jaar zou kunnen doen dalen, voorziet in een uniforme reeks vereisten voor 
bedrijven wanneer zij hun btw-aangifte indienen, ongeacht de lidstaat waarin zij dat 
doen. De standaard btw-aangifte, die de nationale btw-aangifte zal vervangen, zal 
ervoor zorgen dat aan bedrijven in de hele EU binnen dezelfde termijnen dezelfde 
basisinformatie wordt gevraagd. Aangezien eenvoudigere procedures gemakkelijker 
na te leven en te handhaven zijn, zou het voorstel ook tot een betere naleving van de 
btw-regels en een verhoging van de publieke inkomsten moeten bijdragen.

Belasting van de digitale economie

In mei heeft de Commissie het eindverslag van de Deskundigengroep op hoog niveau 
belasting van de digitale economie (34) ontvangen. Deze onafhankelijke werkgroep 
was gevraagd de belangrijkste kwesties in verband met belasting van de digitale 
economie in de EU te onderzoeken en ideeën te presenteren over de beste aanpak van 
diverse uitdagingen en kansen op dit gebied.

Het verslag van de deskundigen handelt over belastingkwesties die verband houden 
met de digitale economie in de ruimste zin van het woord. Hierbij kwamen de indi-
recte (btw) en directe (vennootschaps)belasting aan bod alsmede bredere kwesties 
betreffende de wijze waarop het fiscaal beleid kan helpen de kansen die de digitale 
economie biedt te maximaliseren .

Hierna volgen de belangrijkste conclusies van het verslag.

 ▶ De digitale economie vereist geen afzonderlijk belastingstelsel. De huidige regels 
moeten misschien worden aangepast om in te spelen op de digitalisering van de 
economie.

 ▶ Digitalisering vergemakkelijkt in hoge mate de grensoverschrijdende handel. Het 
opheffen van belemmeringen voor de eengemaakte markt, ook fiscale belemmeringen, 
en het scheppen van een gunstiger ondernemingsklimaat via neutrale, vereenvoudigde 
en gecoördineerde fiscale regels is dan ook belangrijker dan ooit.

 ▶ De geplande overgang naar een btw-stelsel dat op het bestemmingsbeginsel voor 
digitale diensten is gebaseerd, moet worden toegejuicht, evenals de vereenvoudiging 
die het mini-éénloketsysteem voor het bedrijfsleven zal opleveren. Volgens het 
rapport zou dit in de toekomst verder tot alle goederen en diensten (in verband met 
transacties tussen ondernemingen en consumenten) kunnen worden uitgebreid.

 ▶ Om voor neutraliteit te zorgen en in een gelijk speelveld voor EU-bedrijven te 
voorzien, beveelt de groep aan de vrijstelling van btw voor kleine consignatiezendingen 
uit niet-EU-landen af te schaffen. Een en ander zou door een éénloketsysteem en 
een versnelde douaneprocedure worden ondersteund.

 ▶ Op het gebied van vennootschapsbelasting zal het project inzake grondslaguitholling 
en winstverschuiving van de G20/OESO van fundamenteel belang zijn bij het 
wereld wijd aanpakken van belastingontwijking en agressieve fiscale planning. In 
het rapport wordt sterk aanbevolen dat de lidstaten een gemeenschappelijk 
standpunt innemen om voor een gunstig resultaat voor de gehele EU te zorgen.
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NOTEN
(1) Mededeling van de Commissie — Jaarlijkse groeianalyse 2014 (COM(2013) 800).

(2) Verordening (EU) nr. 806/2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de 
afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (PB L 225 van 30.7.2014).

(3) http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_nl.htm

(4) Verordening (EU) nr. 472/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 21 mei 2013 betreffende de 
versterking van het economische en budgettaire toezicht op lidstaten in de eurozone die ernstige moeilijkheden 
ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit (PB L 140 van 27.5.2013). 
Verordening (EU) nr. 473/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende gemeen-
schappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het 
garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone (PB L 140 van 27.5.2013).

(5) Verslag van de Commissie — Waarschuwingsmechanismeverslag (COM(2013) 790).

(6) Mededeling van de Commissie — Jaarlijkse groeianalyse 2015 (COM(2014) 902).

(7) Besluit 2014/509/EU betreffende de aanneming van de euro door Litouwen op 1 januari 2015 (PB L 228 van 
31.7.2014).

(8) Richtlijn 2014/62/EU betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen 
valsemunterij (PB L 151 van 21.5.2014).

(9) Het BTR (bijzonder trekkingsrecht) is een internationaal reserveactief dat in 1969 door het IMF is gecreëerd 
ter aanvulling van de officiële reserves van de lidstaten ervan. De waarde ervan is gebaseerd op een korf van 
de vier belangrijkste internationale munten, en BTR's kunnen tegen vrij te gebruiken valuta’s worden ingeruild. 
De BTR-korf bestaat uit de euro, de Japanse yen, het pond sterling en de Amerikaanse dollar. De waarde van 
het BTR in Amerikaanse dollar wordt dagelijks vastgesteld en bekendgemaakt op de website van het IMF. Zij 
wordt, op basis van de wisselkoersen die elke dag op de middag op de Londense markt noteren, berekend als 
de som van de specifieke bedragen van de vier korfvaluta's, gewaardeerd in Amerikaanse dollar.  
Zie ook: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm

(10) Mededeling van de Commissie — Een routekaart naar een bankenunie (COM(2012) 510).

(11) Richtlijn 2014/59/EU betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (PB L 173 van 12.6.2014).

(12) Richtlijn 2014/49/EU inzake de depositogarantiestelsels (PB L 173 van 12.6.2014).

(13) Groenboek van de Commissie — Langetermijnfinanciering van de Europese economie (COM(2013) 150).

(14) Mededeling van de Commissie over de langetermijnfinanciering van de Europese economie (COM(2014) 168).

(15) Voorstel voor een richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfs-
pensioenvoorziening (COM(2014) 167).

(16) Mededeling van de Commissie — Ontsluiting van het potentieel van crowdfunding in de Europese Unie 
(COM(2014) 172).

(17) Richtlijn 2014/56/EU tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van 
jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (PB L 158 van 27.5.2014).

(18) Verordening (EU) nr. 537/2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële 
overzichten van organisaties van openbaar belang (PB L 158 van 27.5.2014).

(19) Richtlijn 2014/65/EG betreffende markten voor financiële instrumenten (PB L 173 van 12.6.2014).

(20) Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten (PB L 173 van 12.6.2014).

(21) Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik) (PB L 173 van 
12.6.2014).

(22) Richtlijn 2014/57/EU betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (richtlijn marktmisbruik) (PB 
L 173 van 12.6.2014).

(23) Richtlijn 2013/34/EU betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten 
en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen (PB L 182 van 29.6.2013).

(24) Voorstel voor een verordening over essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten (COM(2012) 352).

(25) Richtlijn 2014/92/EU betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende 
vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met 
basisfuncties (PB L 257 van 28.8.2014).

(26) Richtlijn 2014/17/EU inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning 
bestemde onroerende goederen (PB L 60 van 28.2.2014).

(27) Voorstel voor een richtlijn tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van belasting op 
financiële transacties (COM(2013) 71).

(28) http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_nl.pdf

(29) http://www.oecd.org/tax/beps.htm

(30) Richtlijn 2014/107/EU tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling 
van inlichtingen op belastinggebied (PB L 359 van 16.12.2014).

(31) Richtlijn 2014/48/EU tot wijziging van Richtlijn 2003/48/EG betreffende belastingheffing op inkomsten uit 
spaargelden in de vorm van rentebetaling (PB L 111 van 15.4.2014).

(32) Richtlijn 2014/86/EU tot wijziging van Richtlijn 2011/96/EU betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling 
voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (PB L 219 van 25.7.2014).

(33) Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeen-
schappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat een standaard btw-aangifte betreft 
(COM(2013) 721).

(34) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/
digital/report_digital_economy.pdf
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In 2014 zijn de financiële fundamenten gelegd voor een robuuster herstel. Dit 
was het eerste jaar van het meerjarig financieel kader (MFK) 2014–2020, zeg 

maar de meerjarenbegroting van de Europese Unie, dat een reeks nieuwe pro-
gramma’s bestrijkt waarmee de Europese prioriteiten voor de komende zeven 
jaar worden gefinancierd. Hoewel er sprake is van een „compactere” begroting, 
met de verwachting om met minder uitgaven een groter hefboomeffect op EU-
niveau te creëren, worden voor toekomstgerichte sectoren zoals onderzoek 
(+ 30 %), onderwijs (+ 40 %) en klimaatverandering (+ 250 %) aanzienlijk meer 
middelen uitgetrokken ten opzichte van 2007–2013.

Een van de belangrijkste innovaties van het MFK wordt de „Connecting Europe”-
financieringsfaciliteit voor de trans-Europese netwerken op het gebied van ver-
voer, energie en telecommunicatie, die een budget van ruim 33 miljard EUR krijgt 
in de periode tot 2020. Deze faciliteit moet onderling verbonden, goed preste-
rende en vanuit milieuoogpunt duurzame netwerken in heel Europa tot stand 
helpen brengen, en aldus bijdragen tot economische groei en sociale en territo-
ria le cohesie in de Unie.

Voorts heeft de nieuwe Commissie in november een investeringsplan van 315 mil-
jard EUR gelanceerd om Europa te helpen verder te groeien en meer mensen aan 
de slag te krijgen. De voorgestelde maatregelen zouden de economie de komende 
drie jaar een extra impuls kunnen geven van in totaal 330 tot 410 miljard EUR 
extra bruto binnenlands product (bbp) en tot 1,3 miljoen nieuwe banen.

Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement (midden), 
Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie sinds 
1 november (links), en Werner Hoyer, president van de Europese 
Investeringsbank (rechts), op een gezamenlijke persconferentie 
nadat in het Parlement het investeringsplan van de Commissie om 
groei en banen te stimuleren was voorgesteld. Straatsburg, Frankrijk, 
26 november.
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De EU-begroting 2014-2020 — Investeren in 
de toekomst

Het MFK 2014-2020, de begroting van de Europese Unie, gaat gepaard met een reeks 
nieuwe programma’s die de Europese prioriteiten voor de komende zeven jaar weer-
spiegelen: onderzoek en innovatie (Horizon 2020); onderlinge koppeling van de  
vervoers-, energie- en digitale infrastructuur van alle lidstaten („Connecting Europe 
Facility”); onderwijs (Erasmus+); werkgelegenheid voor jongeren (jongerenwerk  gele-
gen  heids initiatief), en het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven 
(Cosme), om er maar een paar te noemen.

Kort samengevat zal Europa de volgende financiële periode — met name op deze 
sleutelgebieden — meer doen met minder, want voor het eerst is de begroting kleiner 
dan in de vorige periodes.

MEERJARIG FINANCIEEL KADER (EU-28), AANGEPAST VOOR 2015 
EN VOOR DE OVERDRACHT TUSSEN DE PIJLERS BINNEN RUBRIEK 2 
(EERSTE TRANCHE) (IN MILJOEN EUR — PRIJZEN VAN 2011)

Vastleggingskredieten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Totaal 

2014-2020

1. Slimme en inclusieve 
groei 

60 283 61 725 62 771 64 238 65 528 67 214 69 004 450 763

1a. Concurrentievermogen voor 
groei en werkgelegenheid 

15 605 16 321 16 726 17 693 18 490 19 700 21 079  125 614

1b. Economische, sociale en 
territoriale samenhang 

44 678 45 404 46 045 46 545 47 038 47 514 47 925 325 149

2. Duurzame groei: natuurlijke 
hulpbronnen, waarvan:

  
 

55 883 55 060 54 261 53 448 52 466 51 503 50 558 373 179

Marktgerelateerde uitgaven en 
rechtstreekse betalingen 41 254 40 938 40 418   39 834 39 076 38 332 37 602 277 454

3. Veiligheid en burgerschap 2 053 2 075 2 154 2 232 2 312 2 391 2 469 15 686

4. Europa als wereldspeler 7 854 8 083 8 281 8 375 8 553 8 764 8 794 58 704

5.  Administratie, waarvan: 8 218 8 385 8 589 8 807 9 007 9 206 9 417 61 629

Administratieve uitgaven 
van de instellingen  6 649 6 791 6 955 7 110 7 278 7 425 7 590 49 798

6.  Compensatiebedragen 27 0 0 0 0 0 0 27

Totale vastleggingskredieten 
 134 318 135 328 136 056 137 100 137 866 139 078 140 242 959 988

Als percentage van het bni 1,03 % 1,02 % 1,00 % 1,00 % 0,99 % 0,98 % 0,98 % 1,00 %

Totale betalingskredieten  
128 030 131 095 131 046 126 777 129 778 130 893 130 781 908 400

Als percentage van het bni 0,98 % 0,98 % 0,97 % 0,92 % 0,93 % 0,93 % 0,91 % 0,95 %

Beschikbare marge 0,25 % 0,25 % 0,26 % 0,31 % 0,30 % 0,30 % 0,32 % 0,28 %

Maximum aan eigen middelen 
als percentage van het bni

 
1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 %
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Voor de periode 2014-2020 voorziet het MFK in een maximum van 960 miljard EUR 
aan vastleggingskredieten en 908 miljard EUR aan betalingskredieten. Het MFK is 
onderverdeeld in zes rubrieken, die overeenkomen met de verschillende gebieden 
waarop de EU actief is.

MEERJARIG FINANCIEEL KADER 2014-2020 — OVERZICHT

Het MFK is een essentieel instrument voor de Unie om te investeren in wat het be-
langrijkst is voor de burgers: behoud van werkgelegenheid en een bloeiende, concur-
rerende en duurzame economie. Het maakt het mogelijk bij te dragen aan een gezond 
milieu en van Europa een veiliger plaats te maken, financiële solidariteit te betonen 
met degenen die deze het hardst nodig hebben en het stelt de EU in staat haar 
waarden en belangen te beschermen in een geglobaliseerde wereld. In aanvulling op 
de nationale inspanningen, concentreert dit kader zich op aangelegenheden die het 
best kunnen worden behandeld op Europees niveau. Het is een begroting voor de 
toekomst van de burgers van de EU. Het nieuw financieel kader zorgt ervoor dat de 
Europese ambitie om een nieuwe impuls te geven aan haar economie effectief finan-
cieel is onderbouwd en dat de focus op de juiste prioriteiten en resultaten ligt, vanaf 
het begin van 2014 tot eind 2020.

Economische, sociale 
en territoriale 

samenhang 
33,9 %

Administratie 6,4 %

Europa als wereldspeler 6,1 %

Concurrentievermogen 
voor groei en 

werkgelegenheid 
13,1 %

Compensatiebedragen 0,0 %

Veiligheid en burgerschap 
1,6 %

Duurzame groei: 
natuurlijke hulpbronnen 
38,9 %

Slimme en 
inclusieve groei 

47 %
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Investeringsplan gelanceerd om groei 
en werkgelegenheid te stimuleren

Op 26 november lanceerde de nieuwe Commissie een investeringsplan van 315 mil-
jard EUR om Europa opnieuw op een groeipad te brengen en meer mensen aan de 
slag te krijgen.

De voorgestelde maatregelen, die deel uitmaken van een groot project om de groei 
en de werkgelegenheid aan te zwengelen, zouden de komende drie jaar in de EU in 
totaal 330 tot 410 miljard EUR extra bruto binnenlands product (bbp) en tot 1,3 mil-
joen nieuwe banen kunnen opleveren.

HET INVESTERINGSTEKORT VAN EUROPA
Reële bruto-investeringen in vaste activa, EU-28, prijzen van 2013, miljard EUR

De Europese Raad heeft dit plan bekrachtigd tijdens zijn bijeenkomst in december (1), 
en er bij alle betrokken partijen op aangedrongen dat het tegen medio 2015 in wer-
king zou kunnen treden. Het bestaat uit drie grote onderdelen, die hierna worden uit-
eengezet.
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„Duurzame” investeringstrend, 
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van 21-22 %

Verschil vergeleken 
met duurzame trend

Er bestaat geen gemeenschappelijke EU-definitie van midcap-ondernemingen. Kleine en middelgrote 
ondernemingen worden omschreven als ondernemingen met minder dan 250 werknemers, van 
midcap-ondernemingen wordt over het algemeen gezegd dat zij tussen 250 en 3 000 werknemers 
hebben.
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Extra financiële middelen voor investeringen vrijmaken

Het is de bedoeling van het investeringsplan de komende drie jaar (2015-2017) ten 
minste 315 miljard EUR aan publieke en private investeringen in de reële economie los 
te maken. In een tijd waarin de overheidsmiddelen schaars zijn, terwijl bij de financiële 
instellingen en op de bankrekeningen van particulieren en ondernemingen volop finan-
ciële liquiditeit aanwezig is, bestaat de uitdaging erin om de vicieuze cirkel van gebrek 
aan vertrouwen en tekort aan investeringen te doorbreken. Het investeringsplan bestaat 
erin op een slimme manier publieke en private financieringsbronnen aan te spreken en 
elke euro overheidsgeld te gebruiken om aanvullende particuliere investeringen te ge-
nereren zonder nieuwe schulden te maken.

Er zal een nieuw Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) worden opge-
zet in partnerschap met de Europese Investeringsbank (EIB). De basis wordt gevormd 
door een garantie van 16 miljard EUR uit de EU-begroting, gecombineerd met een 
inbreng van 5 miljard EUR door de EIB. Volgens voorzichtige schattingen gebaseerd 
op eerdere ervaringen is een multiplicatoreffect van 1:15 mogelijk. Anders gezegd: 
elke publieke euro die via het EFSI wordt ingezet, leidt in totaal tot 15 EUR aan inves-
teringen die anders niet zouden zijn verricht.

Het EFSI focust op investeringen in infrastructuur, met name breedband- en energie-
netwerken; vervoersinfrastructuur in industriële centra; onderwijs en opleiding, onder-
zoek en innovatie; hernieuwbare energie en het midden- en kleinbedrijf en midcap-
bedrijven (midcaps).

HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN IN 
CIJFERS

EFSI
Risicodragende 

capaciteit
Vermenigvuldigingsfactor 

(gemiddeld)

Investeringen 
in de reële 
economie

Langetermijninvesteringen 16 miljard EUR 240 miljard EUR

Mkb en midcaps 5 miljard EUR 15 75 miljard EUR

Totaal 21 miljard EUR 315 miljard EUR

Het EFSI opzetten binnen de bestaande structuur van de EIB-groep zal de implemen-
tatie ervan op korte termijn in het voorjaar van 2015 mogelijk maken. Het fonds heeft 
een potentieel om gedurende de periode 2015-2017 ruim 315 miljard EUR aan extra 
financiering los te maken. Het is de bedoeling dat het EFSI medio 2015 operationeel is.

Naast dit investeringsinitiatief zal het hefboomeffect van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF’s) voor 2014-2020 maximaal worden benut, door middel 
van leningen, deelnemingen in het kapitaal en waarborgen, eerder dan via de klas-
sieke subsidies. Er wordt gestreefd naar een verhoging van het effect tot 1:3 à 1:4. 
Door een verdubbeling van het bedrag van innovatieve financieringsinstrumenten en 
het gebruik van de aldus gecreëerde hefboomeffect zou 20 tot 35 miljard EUR aan 
extra investeringen in de reële economie tussen 2015 en 2017 kunnen worden vrij-
gemaakt.
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Een geloofwaardige projectpijplijn in combinatie met  
technische bijstand om het geld te leiden naar waar  
het nodig is

Om de financiering bij de reële economie te doen terechtkomen, voorziet het investe-
ringsplan in een transparante pijplijn van levensvatbare projecten op het niveau van 
de EU en de verstrekking van de nodige technische bijstand ter ondersteuning van de 
selectie en structurering van projecten, naast het gebruik van meer innovatieve 
financierings instrumenten.

De lidstaten hebben de in september opgerichte gezamenlijke taskforce van de Com-
missie en de EIB lijsten bezorgd van projecten die zijn uitgekozen op basis van drie 
criteria:

 ▶ meerwaarde voor de EU en bijdrage aan de doelstellingen van de Unie;

 ▶ economische levensvatbaarheid en baten voor de samenleving en de economie;

 ▶ begin van uitvoering ten laatste binnen drie jaar, d.w.z. met een redelijke verwachting 
voor kapitaaluitgaven in de periode 2015-2017.

Bovendien moeten de geselecteerde projecten de potentie hebben om andere finan-
cieringsbronnen te mobiliseren. Voorts moeten zij een redelijke massa hebben en 
schaalbaar zijn (naargelang van de sector/subsector).

De Commissie en de EIB zullen een omvangrijk programma opzetten voor het verle-
nen van technische bijstand om projecten te identificeren en ze attractiever te maken 
voor particuliere investeerders.

De Commissie/EIB-taskforce heeft in december een verslag uitgebracht waarbij de 
lijst van aangewezen projecten was gevoegd.

HET POTENTIEEL VAN HET INVESTERINGSPLAN
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Bron: DG Economische en Financiële Zaken, jaarlijkse macro-economische gegevensbank.
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Een stappenplan om investeringsbelemmeringen weg te 
werken

Het investeringsplan bevat een stappenplan voor de intrekking van sectorspecifieke 
regels die een belemmering vormen voor investeringen.

Ter verbetering van het ondernemingsklimaat en de financieringsvoorwaarden zal het 
actieplan vooral maatregelen in de financiële sector omvatten, zoals de oprichting 
van een kapitaalmarktenunie, om de kapitaalvoorziening van kleine en middelgrote 
ondernemingen en langetermijnprojecten te bevorderen.

Het wegnemen van de resterende regelgevende en niet-regelgevende belemmeringen 
in alle belangrijke infrastructuursectoren, zoals energie, telecom, digitale infrastruc-
tuur en vervoer, alsook van belemmeringen in de product- en dienstenmarkten, is  
een prioriteit. In december heeft de Commissie in haar werkprogramma voor 2015 (2) 
een lijst van prioritaire initiatieven voorgesteld die specifiek verband houden met het  
investeringsplan.

Jyrki Katainen, vicevoorzitter van 
de Europese Commissie, bevoegd 

voor Banen, Groei, Investeringen 
en Concurrentievermogen, 

Jean-Claude Juncker, voorzitter 
van de Europese Commissie, 

allebei aangetreden op 
1 november, Martin Schulz, 
voorzitter van het Europees 

Parlement, Werner Hoyer, 
president van de Europese 

Investeringsbank, en Margaritis 
Schinas, eerste woordvoerder van 
de Europese Commissie (van links 

naar rechts) kondigen op een 
gezamenlijke persconferentie in 

het Europees Parlement het 
investeringsprogramma ter 

waarde van 315 miljard EUR aan. 
Straatsburg, Frankrijk, 

26 november.
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Beleidsmaatregelen van de EU voor groei 
en werkgelegenheid

Werkgelegenheid en sociale inclusie

De EU heeft verdere vooruitgang geboekt wat betreft het doorvoeren van de brood-
nodige structurele hervormingen van de arbeidsmarkt en op sociaal gebied. Op het 
gebied van werkgelegenheid en sociale zaken heeft de Europese Commissie er bij de 
lidstaten op aangedrongen snel werk te maken van de jongerengarantieregeling. Aan 
de lidstaten is nadrukkelijk gevraagd de jeugdwerkloosheid aan te pakken door mid-
del van activerings maatregelen, versterking van de overheidsdiensten voor arbeids-
bemiddeling (ODA's) en steun voor opleidingsregelingen en leercontracten, en de 
compartimentering van de arbeidsmarkten tegen te gaan, aangezien die de werk-
gelegenheidskansen van jonge werknemers en vroegtijdige schoolverlaters nadelig 
kan beïnvloeden. Met het oog op een betere monitoring van de ontwikkelingen op het 
gebied van de werkgelegenheid en op sociaal gebied is eveneens gepleit voor een 
intensievere coördinatie van het Europese werkgelegenheids- en sociaal beleid.

MET ARMOEDE OF SOCIALE UITSLUITING BEDREIGDE MENSEN, 
2013

In 2014 is een nieuw scorebord van essentiële werkgelegenheids- en sociale indica-
toren ingevoerd en opgenomen in het gezamenlijk werkgelegenheidsverslag (3); het 
moet helpen problemen op het niveau van de lidstaten die naar de hele EU kunnen 
overslaan, vroegtijdig op te sporen. Dit mechanisme moet ertoe bijdragen dat het 
beleid tijdig reageert en het belang van intensiever multilateraal toezicht onder-
strepen.
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Bron: Eurostat.
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De jongerengarantie
De jongerengarantie (4) houdt in dat de lidstaten alle jongeren tot de leeftijd van 
25 jaar gegarandeerd een kwalitatief goede baan, voortgezet onderwijs, een leer-
lingplaats of een stage aanbieden binnen vier maanden nadat zij het formele onder-
wijs hebben verlaten of werkloos zijn geworden. De jongerengarantie is een van de 
belangrijkste en meest urgente structurele hervormingen die de lidstaten moeten 
doorvoeren om de jeugd werkloosheid te bestrijden en de overgang van school naar 
werk te verbeteren. In de loop van 2014 is met de tenuitvoerlegging ervan begonnen.

Alle lidstaten van de EU hebben een nationaal uitvoeringsplan voor de jongeren-
garantie ingediend waarvan de uitvoering nu begint, rekening houdend met het alge-
mene oordeel dat de Commissie over elk plan heeft uitgesproken. De verwezenlijking 
van de doelstellingen van de jongerengarantie vereist in de lidstaten strategische 
hervormingen die een vlottere doorstroming van het onderwijs naar de arbeidsmarkt 
moeten bewerkstelligen. De belangrijkste uitdagingen voor de lidstaten bestaan erin 
de capaciteit van de ODA’s te vergroten, de onderwijs- en opleidingsstelsels te hervor-
men, de partnerschappen met inactieve jongeren die niet ingeschreven zijn bij een 
arbeidsbureau te versterken en een kwaliteitsvol arbeidsaanbod te verzekeren. Dit 
komt naar voren uit de analyses die de Commissie van alle lidstaten van de EU heeft 
gemaakt en in de landspecifieke aanbevelingen voor achttien lidstaten, waarvan in 
acht gevallen nadrukkelijk een meer daadkrachtig optreden om de jongerengarantie 
te implementeren wordt verlangd.

JONGEREN (15-34 JAAR) DIE GEEN WERK HEBBEN EN  
GEEN ONDERWIJS OF OPLEIDING VOLGEN (NEET), 2013

Met het oog op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid ontvangen de lidstaten 
financiering uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) (thans 12 miljard EUR per jaar) en 
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (6,4 miljard EUR voor 2014-2020). Het ESF 
verleent al van lang voor de crisis doelgerichte steun om jongeren aan het werk te 
helpen en is essentieel geweest bij de aanpak van de recentere stijging van de werk-
loosheid onder jongeren: 68 % van zijn budget gaat naar projecten die mee ten goede 
komen aan jongeren. Om de jongerengarantie hard te maken, moeten de lidstaten 
evenwel ook in hun nationale begrotingen van specifiek op jongeren gerichte maat-
regelen een prioriteit maken.
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Het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief
In het kader van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (5) wordt steun verleend ten 
behoeve van jongeren zonder werk, scholing of opleiding (NEET’s) in de regio’s van de 
Unie die in 2012 een werkloosheidsgraad onder jongeren van meer dan 25 % hadden 
voor hun integratie op de arbeidsmarkt. Deze steun komt bovenop de steun die uit het 
ESF wordt verstrekt voor de invoering van de jongerengarantie en dient ter financie-
ring van activiteiten die rechtstreeks ten goede komen aan NEET’s, zoals het creëren 
van arbeids- en stageplaatsen en ondersteuning van startende ondernemingen.

HET JONGERENWERKGELEGENHEIDSINITIATIEF — GERICHTE STEUN 
VOOR REGIO’S MET DE GROOTSTE JEUGDWERKLOOSHEID

çores adeira

NUTS 2-regio's

 

Bron: Eurostat, DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie.

Komt niet in aanmerking

Komt in aanmerking

REGIOgis

Canarias

Guadeloupe
Martinique

Guyane

Mayotte

Réunion

Açores Madeira

Kaart van de regio’s die in aanmerking komen en die niet in aanmerking komen voor het jongerenwerkgelegen-
heidsinitiatief. Het initiatief maakt financiering van concrete projecten en acties mogelijk en zal ervoor zorgen dat 
elke jongere voldoende steun krijgt om een reëel verschil te maken in delen van Europa waar de uitdagingen het 
grootst zijn.
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Kwaliteitskader voor stages
Parallel daarmee ontwikkelt de Commissie een aantal instrumenten op EU-niveau 
om de lidstaten te helpen bij de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Op voorstel van 
de Commissie heeft de Raad van de Europese Unie in maart een kwaliteitskader 
voor stages (6) vastgesteld dat stagiairs in staat moet stellen werkervaring van hoge 
kwaliteit op te doen onder veilige en eerlijke arbeidsvoorwaarden en zodoende hun 
kansen op het vinden van een goede baan te vergroten. Het houdt een oproep aan de 
lidstaten in om ervoor te zorgen dat hun nationale regelgeving of praktijk in overeen-
stemming is met de in de aanbeveling vervatte beginselen, en hun wetgeving waar 
nodig aan te passen.

Het Europees Sociaal Fonds
Het ESF (7) speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van de lidstaten om in mense-
lijk kapitaal te investeren en zodoende de concurrentiepositie van de Europese eco-
nomie na de crisis te versterken. Het ESF helpt jaarlijks meer dan 15 miljoen mensen 
hun competenties te vergroten, de intrede op de arbeidsmarkt te bevorderen, sociale 
uitsluiting en armoede te bestrijden en de efficiëntie van overheidsdiensten te ver-
beteren. Het fonds zal in de periode 2014-2020 ruim 80 miljard EUR ter beschikking 
van de lidstaten stellen om miljoenen Europeanen dankzij het verwerven van nieuwe 
vaardigheden en betere arbeidsplaatsen een beter leven te bezorgen.

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering
Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) verleent steun aan 
mensen die hun baan hebben verloren als gevolg van grote structurele veranderingen 
in de wereldhandelspatronen door de globalisering, bijvoorbeeld wanneer een groot 
bedrijf de deuren sluit of de productie verplaatst naar buiten de EU, of als gevolg 
van de wereldwijde financieel-economische crisis. Voor 2014-2020 is er een nieuwe 
verordening (8) op grond waarvan meer categorieën werknemers voor EFG-steun in 
aanmerking komen. Naast de globalisering op handelsgebied, geldt nu ook de wereld-
wijde financieel-economische crisis als criterium. Waar regio’s worden getroffen met 
een hoge jeugdwerkloosheid, kunnen de lidstaten onder bepaalde voorwaarden de 
EFG-steun ook aan NEET’s toekennen.
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HET EUROPEES FONDS VOOR AANPASSING AAN DE GLOBALISERING
Overzicht van in 2014 ontvangen aanvragen

Nr. Lidstaat Geval Inhoud
Datum 

aanvraag

Bedrag 
lidstaat 
(miljoen 

EUR)

EFG-bedrag 
(miljoen EUR)

Begunstigden 
(aantal 

personen)

EGF/2014/001 Griekenland Nutriart Voedingsmiddelen 5.2.2014 4,1 6,1 1 013

EGF/2014/002 Nederland
Gelderland en 

Overijssel
Bouw van gebouwen 20.2.2014 1,1 1,6 475

EGF/2014/003 Spanje Aragón
Eet- en 

drinkgelegenheden
21.2.2014 0,6 1,0 280

EGF/2014/004 Spanje
Comunidad 

Valenciana metal
Metaalverwerkende 

sector
25.3.2014 0,7 1,0 300

EGF/2014/005 Frankrijk GAD Slachthuis 6.6.2014 0,6 0,9 760

EGF/2014/006 Frankrijk PSA Motorvoertuigen 25.4.2014 8,5 12,7 2 357

EGF/2014/007 Ierland Andersen Ireland Sieraden 16.5.2014 1,0 1,5 276

EGF/2014/008 Finland STX Rauma Scheepsbouw 27.5.2014 1,0 1,4 565

EGF/2014/009 Griekenland Sprider Stores Detailhandel 6.6.2014 4,9 7,3 1 311

EGF/2014/010 Italië Whirlpool
Huishoudelijke 

apparaten
18.6.2014 1,3 1,9 608

EGF/2014/011 België Caterpillar Machines en materieel 22.7.2014 0,8 1,2 630

EGF/2014/012 België ArcelorMittal
Metalen in primaire 

vorm
22.7.2014 1,1 1,6 910

EGF/2014/013 Griekenland Odyssefs Fokas Detailhandel 29.7.2014 4,3 6,4 1 100

EGF/2014/014 Duitsland Aleo Solar

Vervaardiging van 
informaticaproducten en 

van elektronische en 
optische producten

29.7.2014 0,7 1,1 476

EGF/2014/015 Griekenland
Attica Publishing 

Services
Informatie en 
communicatie

4.9.2014 2,5 3,7 705

EGF/2014/016 Ierland Lufthansa Technik
Reparatie en installatie 

van machines en 
apparaten

19.9.2014 1,7 2,5 450

EGF/2014/017 Frankrijk Mory Ducros Vervoer en opslag 6.10.2014 4,4 6,6 2 721

EGF/2014/018 Griekenland Attica Broadcasting
Uitzending van radio- en 

televisieprogramma's
4.9.2014 3,4 5,0 928

Totaal 2014 42,4 63,7 15 865

Behalve financiële steun verstrekt het EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veran-
deringen en herstructurering (9) bedrijven, werknemers, de sociale partners en over-
heidsdiensten een leidraad om op een sociaal verantwoorde manier om te gaan met 
veranderingen. Het doel van het kader is bedrijven, vakbonden en regeringen een 
houvast te bieden voor planning van en investeringen in menselijk kapitaal, en om 
tegelijkertijd de sociale impact van de veranderingen zo klein mogelijk te maken.
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Pakket sociale-investeringsmaatregelen
Het pakket sociale-investeringsmaatregelen (PSI) (10) is bedoeld als leidraad 
voor de lidstaten bij het moderniseren van hun socialezekerheidsstelsels om de 
Europa 2020-doelstelling van eliminatie van het risico op armoede en sociale uit-
sluiting voor 20 miljoen mensen te bereiken. Het PSI suggereert oplossingen om het 
hoofd te bieden aan de structurele uitdagingen waarmee de zorgstelsels in de EU 
worden geconfronteerd door de vergrijzing, een slinkende beroepsbevolking en de 
concurrentiedruk in een geglobaliseerde wereld. Beleidshervormingen zijn nodig om 
tijdig te investeren en te voorkomen dat de bedreigingen groter worden, om het alge-
mene kwalificatieniveau op te trekken en de kansen voor deelname aan de samen-
leving en de economie te vergroten, en een door meer gerichte uitgaven voor sociaal 
beleid het maatschappelijk rendement te verhogen. Sommige lidstaten hebben op dit 
vlak stappen in de goede richting gezet.

Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie
Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) (11) is een financie-
ringsinstrument op EU-niveau ter bevordering van kwaliteitsvolle en duurzame werk-
gelegenheid, waarborging van adequate en degelijke sociale bescherming, bestrijding 
van sociale uitsluiting en armoede en verbetering van de arbeids omstandigheden. Het 
is ook een middel ter ondersteuning, op het niveau van de lidstaten, van innoverende 
en proefprojecten die aan de realiteit van elke lidstaat kunnen worden aangepast.

Het EaSI groepeert drie bestaande programma’s en breidt het toepassingsgebied  
ervan uit: Progress (programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidari-
teit), Eures (netwerk van Europese diensten voor arbeidsvoorziening) en de Europese 
Progress-microfinancieringsfaciliteit. Het stelt de Commissie in staat de coherentie 
van het beleid en de impact van haar instrumenten, die gemeenschappelijke doelen 
nastreven, te vergroten en aldus aan de Europa 2020-strategie voor banen en groei 
bij te dragen.

Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen
De verordening betreffende het nieuwe Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen (FEAD) (12) is in maart goedgekeurd. Het fonds verleent waardevolle 
ondersteuning aan de lidstaten voor hun inspanningen om de zwaksten in de Euro-
pese samenleving, die het zwaarst door de huidige sociaal-economische crisis zijn 
getroffen, te helpen. In reële termen is meer dan 3,8 miljard EUR aan het fonds toe-
gewezen voor de periode 2014–2020. De lidstaten moeten 15 % van de kosten van 
hun nationale programma’s dragen, de resterende 85 % komt uit het fonds.

Hervorming van Eures
Eures, opgericht in 1993, is een samenwerkingsnetwerk van de Commissie, de open-
bare diensten voor arbeidsvoorziening van de lidstaten van de EU plus IJsland, Noor-
wegen en Liechtenstein, en andere partnerorganisaties. Het bestaat uit ruim 850 
adviseurs die dagelijks in contact staan met werkzoekenden en werkgevers in heel 
Europa.

In 2014 is een herziening van de regelgeving voorgesteld (13) om de werking van het 
netwerk te verbeteren. De doelstellingen zijn: onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt 
aanpakken door een betere, EU-brede uitwisseling van vacature- en cv-gegevens, het 
jobaanbod en de vraag beter op elkaar afstemmen, de deelname van een grotere groep 
van actoren op de arbeidsmarkt aan de Eures-activiteiten (met name particuliere  
arbeidsbemiddelingsdiensten) mogelijk maken en meer gerichte mobiliteitsondersteu-
nende diensten aan werkgevers en werkzoekenden aanbieden.

Marianne Thyssen, commissaris 
voor Werkgelegenheid, Sociale 

Zaken, Vaardigheden en Arbeids-
mobiliteit, aangetreden op  
1 november, op de vierde 

jaarlijkse conferentie van het 
Europees platform tegen 

armoede en sociale uitsluiting. 
Brussel, België, 20 november.
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Besluit over de openbare diensten voor arbeidsvoorziening
Voor de nationale ODA’s is een cruciale rol weggelegd bij het helpen van werklozen in 
Europa om een baan te vinden. Een besluit (14) over maatregelen ter verbetering van 
de samenwerking tussen Europese ODA’s is in juni in werking getreden; daarbij is met 
ingang van september een nieuwe werkings- en bestuursstructuur voor het netwerk 
van Europese ODA’s ingesteld.

Richtlijn betreffende aanvullende pensioenrechten
De in 2014 aangenomen nieuwe richtlijn (15) verbeterde de bescherming van het aan-
vullend pensioen van mobiele werknemers door sommige belemmeringen voor het 
vrije verkeer uit de weg te ruimen, zoals het vereiste van een zeer lange periode van 
tewerkstelling om pensioenrechten te verwerven of het risico dat de rechten onvol-
doende beschermd worden na de uitstap uit een pensioenregeling.

Richtlijn om de uitoefening van de rechten van werknemers te 
vergemakkelijken
Het Parlement en de Raad hebben een nieuwe richtlijn (16) vastgesteld die ervoor 
moet zorgen dat het recht van EU-burgers om in een andere lidstaat te werken op het 
niveau van de lidstaten beter wordt toegepast. De nieuwe regels, die de Commissie in 
april 2013 voorstelde, zijn erop gericht de kloof tussen rechten en realiteit te dichten 
en zal het gemakkelijker maken voor wie in een ander land werkt of werk zoekt om 
zijn rechten effectief uit te oefenen. De lidstaten beschikken over twee jaar om de 
richtlijn op nationaal niveau ten uitvoer te leggen. De richtlijn bepaalt onder meer 
dat één of meerdere organen in elke lidstaat werknemers uit de EU, met inbegrip van 
werkzoekenden, in dezen advies, ondersteuning en bijstand moeten verstrekken.

Detacheringsrichtlijn
De Raad heeft nieuwe maatregelen goedgekeurd voor een betere handhaving van 
de geldende EU-regels inzake de detachering van werknemers. De richtlijn detache-
ring van werknemers (17) voorziet in waarborgen voor de rechten van gedetacheerde 
werknemers in de praktijk en versterkt het juridische kader voor dienstverrichters. 
De richtlijn draagt ertoe bij dat de regels in de praktijk beter worden toegepast, met 
name in sectoren zoals de bouw en het wegvervoer, waar bijvoorbeeld zogenaamde 
brievenbusondernemingen (zonder enige echte economische activiteit in het land van 
herkomst) misbruik hebben gemaakt van detachering om de nationale regels op het 
gebied van sociale zekerheid en arbeidsomstandigheden te omzeilen. Zij zorgt er ook 
voor dat de rechten van gedetacheerde werknemers beter worden beschermd door 
fraude tegen te gaan, met name in onderaannemingsketens, waar de rechten van 
gedetacheerde werknemers niet altijd worden geëerbiedigd.

Praktische gids voor de vaststelling van de gewone verblijfplaats
De Commissie en de lidstaten hebben samengewerkt om de toets voor de vaststel-
ling van de gewone verblijfplaats (18) te verduidelijken en de nationale overheden te 
helpen bij de toepassing van de EU-regels betreffende de coördinatie van de sociale 
zekerheid voor EU-onderdanen en hun gezinsleden.
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Onderwijs en opleiding

Erasmus+
Een van de hoogtepunten van het jaar was de lancering en tenuitvoerlegging van 
Erasmus+ (19), het nieuwe EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport.

Onder dit programma worden bestaande financieringskanalen voor onderwijs, opleiding, 
jeugd, Jean Monnet- en sportactiviteiten, waaronder de nieuwe leninggarantiefaciliteit 
voor masterstudenten en de internationale dimensie van het hoger onderwijs en van de 
samenwerking op het gebied van jeugdzaken, gebundeld en uitgebreid. Voor de periode 
2014-2020 wordt het budget ten opzichte van de vorige met 40 % verhoogd tot ruim 
16 miljard EUR.

Er zijn minder administratieve formaliteiten en de procedures zijn vereenvoudigd.

Onderwijsprestaties
De Europese Unie heeft op onderwijsgebied, zoals blijkt uit in 2014 gepubliceerde 
gegevens, andermaal betere prestaties geleverd. Er is een sterke toename geweest 
van het aantal Europeanen dat tertiair onderwijs heeft gevolgd, van 23,6 % in 2002 
tot 36,9 % in 2013 (streefcijfer voor 2020: minstens 40 %). Het aantal vroegtijdige 
schoolverlaters loopt langzaam maar zeker terug, van 17 % in 2002 naar 12 % in 
2013 (streefcijfer voor 2020: minder dan 10 %). Vijftien lidstaten hebben hun natio-
nale doelstellingen voor 2020 al bereikt of zelfs overschreden voor ten minste één 
van deze twee prestatie-indicatoren. Zes daarvan — Denemarken, Cyprus, Letland, 
Litouwen, Slovenië en Zweden — hebben beide doelstellingen reeds verwezenlijkt of 
overtroffen.

PERSONEN DIE TERTIAIR ONDERWIJS HEBBEN VOLTOOID,  
IN % VAN DE BEVOLKING VAN 30-34 JAAR, 2013
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2013
Europa 2020-doelstelling

Geen nationale doelstelling voor het Verenigd Koninkrijk. De nationale doelstelling voor Duitsland omvat postsecundair niet-tertiair onderwijs (internatio-
nale standaardclassificatie van het onderwijs 1997 (ISCED97 4)) en voor Oostenrijk postsecundair niet-tertiair onderwijs met programma’s die gericht zijn 
op directe toegang tot de eerste fase van het tertiair onderwijs (ISCED97 4A).
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Onderzoek, innovatie en wetenschap

Horizon 2020: het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie
Horizon 2020 (20) is het grootste EU-programma voor onderzoek en innovatie ooit. 
Door onderzoek aan innovatie te koppelen om zo grote ideeën van het laboratori um 
naar de markt te brengen, zal het resulteren in meer doorbraken, ontdekkingen  
en wereldprimeurs. Het programma brengt wetenschappers en de industrie samen 
om groei en werkgelegenheid een stimulans te geven en oplossingen te vinden voor 
de grote uitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering, energiezekerheid en 
volks gezondheid. Het onderzoek en de daaruit voorkomende innovaties zullen bij-
dragen tot een verbetering van de levenskwaliteit en een betere bescherming van 
het milieu en zullen de Europese industrie duurzamer en concurrerender maken. Het 
programma staat open voor onderzoekers uit de gehele wereld. Het is erop gericht 
hun carrière in Europa te ondersteunen, onderzoeksopleiding in goede banen te leiden 
en wereldwijde en sectoroverschrijdende mobiliteit te bevorderen, met name via de 
Marie Skłodowska-Curie-acties. Voor de periode 2014-2020 is bijna 80 miljard EUR 
beschikbaar, voor het merendeel verdeeld over drie prioriteiten: uitmuntende weten-
schap, industrieel leiderschap en de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. De 
regels en procedures zijn sterk vereenvoudigd.

O&O-INTENSITEIT PER SECTOR EN PER LAND IN 2012 
EN STREEFCIJFERS VOOR DE O&O-INTENSITEIT IN 2020
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Bron: DG Onderzoek en Innovatie — Eenheid voor analyse en monitoring van het nationale onderzoeksbeleid.

Overheidsuitgaven voor O&O als percentage van het bbp

Particuliere uitgaven voor O&O als percentage van het bbp

Uitgaven van het bedrijfsleven voor O&O als percentage van het bbp

O&O-intensiteitsdoelstelling 2020

(1) Tsjechië, Verenigd Koninkrijk: geen O&O-intensiteitsdoelstellingen vastgesteld; voor Tsjechië geldt een doelstelling van 1 % alleen voor de overheidssector.
(2) Ierland: de O&O-intensiteitsdoelstelling bedraagt 2,5 % van het bnp, die wordt geschat op 2,0 % van het bbp.
(3) Luxemburg: de O&O-intensiteitsdoelstelling ligt tussen 2,30 % en 2,60 % van het bbp (er was uitgegaan van 2,45 %).
(4) Hongarije: de som van de uitgesplitste O&O-intensiteitsdoelstellingen komt niet overeen met de totale O&O-intensiteit.
(5) Verenigde Staten: i) exclusief de meeste of alle kapitaaluitgaven; ii) overheidsuitgaven voor O&O hebben alleen betrekking op de federale of centrale 
    overheid.
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Sinds 2014 is het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT), met een 
totaal budget van 2,7 miljard EUR, een integrerend onderdeel van Horizon 2020. Via 
zijn kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG’s) brengt het EIT meer dan 500 toon-
aangevende partners uit het bedrijfsleven, het hoger onderwijs en de onderzoekwereld 
bijeen om een krachtige impuls te geven aan innovatie en ondernemerschap overal in 
Europa. In 2014 concentreerde het EIT zijn inspanningen op het consolideren en het 
stimuleren van economische groei, alsook op de impact van de eerste drie KIG’s, die 
zich bezighouden met klimaatverandering, informatie- en communicatietechnologie 
(ICT) en de problematiek van duurzame energie.

EU-partnerschappen voor innovatie met de industrie
In het kader van Horizon 2020 zullen elf partnerschappen met de industrie en de 
lidstaten, ter waarde van ruim 23 miljard EUR, worden opgezet als onderdeel van het 
pakket investeren in innovatie. Met de EU-bijdrage van 9 miljard EUR zal 10 miljard 
EUR aan investeringen uit de particuliere sector en 4 miljard EUR van de lidstaten 
worden vrijgemaakt. Het grootste deel van de financiering zal gaan naar gezamenlijke 
technologie-initiatieven.

Europese bedrijven moeten hun investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling opvoeren om op wereldschaal concurrerend te blijven
De investeringen in O&O van in de EU gevestigde bedrijven namen in 2013 toe met 
2,6 %, ondanks het ongunstige economische klimaat. Deze groei is evenwel vertraagd 
in vergelijking met een jaar eerder (6,8 %). Zij bedraagt ook minder dan het wereld-
gemiddelde (4,9 %) voor 2013 en dat van ondernemingen in Japan (5,5 %) en de 
Verenigde Staten (5 %).

Deze resultaten zijn gepubliceerd in het EU-scorebord 2014 van industriële O&O- 
investeringen (21), waarin een analyse wordt gemaakt van de top 2 500 van de onder-
nemingen wereldwijd, die ongeveer 90 % van de totale zakelijke O&O-uitgaven  
uitmaken. Uit de gegevens blijkt dat de 633 in de EU gevestigde bedrijven in 
2013 162,4 miljard EUR hebben geïnvesteerd, tegenover 193,7 miljard EUR voor de 
804 Amerikaanse ondernemingen en 85,6 miljard EUR voor de 387 Japanse.

Nieuwe financieringsinstrumenten voor onderzoek en innovatie
In juni (22) hebben de Commissie en de EIB-groep een nieuwe generatie van finan-
cieringsinstrumenten en adviserende diensten van de EU ontwikkeld om innovatie-
gerichte ondernemingen gemakkelijker aan financiering te helpen. Naar verwachting 
zal het initiatief „InnovFin — EU-financiering voor innovatoren” (23) de komende zeven 
jaar meer dan 24 miljard EUR beschikbaar stellen voor onderzoek en innovatie door 
kleine, middelgrote en grote ondernemingen en voor onderzoeks infrastructuur.

Carlos Moedas, commissaris  
voor Onderzoek, Wetenschap  

en Innovatie, aangetreden  
op 1 november, stelt het  
EU-scorebord 2014 van 

industriële O&O-investeringen 
voor. Berlaymont-gebouw, 

Brussel, België, 4 december.
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TOTALE OVERHEIDSKREDIETEN EN -UITGAVEN VOOR  
ONDERZOEK EN ONTWIKKELING ALS PERCENTAGE  
VAN DE TOTALE OVERHEIDSUITGAVEN
Jaarlijks gemiddeld groeitempo, 2008–2012 (1)

De Commissie onderstreept het belang van onderzoek en innovatie voor 
de groei
In juni heeft de Commissie een mededeling (24) gepubliceerd om het belang van inves-
teringen in onderzoek en innovatie en van hervormingen voor het economisch her-
stel in de Europese Unie te beklemtonen. In de mededeling werden ook voorstellen 
geformuleerd om de lidstaten te helpen het effect van hun uitgaven te maximaliseren 
in een tijdperk waarin vele landen budgettaire beperkingen kennen. Daarbij werd de 
nadruk gelegd op drie cruciale hervormingsgebieden:

 ▶ verbetering van de kwaliteit van de strategieontwikkeling en het beleidsvormings-
proces, waarbij onderzoeks- én innovatieactiviteiten worden gebundeld en ingebed 
in een stabiele meerjarenbegroting, met daarbij een strategische concentratie van 
de middelen;

 ▶ verbetering van de kwaliteit van onderzoeks- en innovatieprogramma's, met 
inbegrip van een vermindering van de administratieve rompslomp en een con cur-
rerende toewijzing van fondsen;

 ▶ optimalisering van de kwaliteit van de openbare instellingen voor onderzoek en 
innovatie, inclusief door middel van nieuwe partnerschappen met de industrie.
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Gemeenschappelijke ondernemingen op het gebied van elektronica 
en robotica
De Commissie heeft voor meerdere miljarden euro partnerschappen opgezet die voor 
een transformatie moeten zorgen en van Europa wereldleider moeten maken op de 
volgende gebieden:

 ▶ Elektronica — Ecsel (elektronische componenten en systemen voor Europees 
leiderschap) (25) is opgezet om een impuls te geven aan de Europese ontwerp- en 
productiecapaciteit voor elektronica. Dit initiatief is de kern van de elektronica-
strategie voor Europa (26), die tot doel heeft 100 miljard EUR particuliere 
investeringen aan te trekken en tegen 2020 in Europa ongeveer 250 000 banen te 
creëren.

 ▶ Robotica — Sparc (het partnerschap voor robotica in Europa) (27), is een initiatief 
van de EU inzake industriebeleid om de positie van Europa te versterken op de 
wereldwijde roboticamarkt, die 22 miljard EUR bedraagt en naar verwachting zal 
groeien tot meer dan 60 miljard EUR in 2020. De verwachting is dat daarmee in 
Europa ongeveer 240 000 banen kunnen worden gecreëerd en dat het Europese 
aandeel in de mondiale markt zal toenemen tot 42 % (met een impuls van 4 miljard 
EUR per jaar). De Commissie zal 700 miljoen EUR investeren en euRobotics (28) 
2,1 miljard EUR.

Big data
De Commissie en de Europese datasector hebben een intentieverklaring ondertekend 
waarbij zij zich ertoe verbinden te investeren in een publiek-privaat partnerschap 
(PPP) om de datasector te versterken en van Europa koploper in de mondiale datarace 
te maken. De EU trekt in het kader van Horizon 2020 ruim 500 miljoen EUR uit in een 
tijdsbestek van vijf jaar (2016–2020) en verwacht dat particuliere partners nog eens 
het viervoudige bedrag zullen inbrengen. Het PPP, dat volgens planning op 1 januari 
2015 van start moet gaan, is één van de eerste resultaten van het recente beleids- en 
actieplan van de Commissie om de ontwikkeling van een bloeiende data-economie 
in Europa te versnellen (29). Het beheersen en exploiteren van „big data” kan goed 
zijn voor tot 30 % van de mondiale datamarkt voor Europese leveranciers, 100 000 
nieuwe datagerelateerde banen in Europa tegen 2020, 10 % betere resultaten op het 
gebied van gezondheidzorg en een productiever industrieel machinepark.

De Europese onderzoeksruimte
In het door de Commissie in september gepubliceerde voortgangsverslag 2014 over 
de Europese onderzoeksruimte (EOR) (30) wordt de vooruitgang geëvalueerd die op 
het gebied van de EOR-prioriteiten is geboekt in de lidstaten en bepaalde geasso-
cieerde landen. Het voortgangsverslag van 2014 bevat een nieuwe dimensie in die 
zin dat het de nieuwe door de lidstaten geïntroduceerde EOR-gerelateerde beleids-
aspecten presenteert en dat er wordt nagegaan in welke mate dit nieuwe beleid ten 
uitvoer wordt gelegd.

Er zijn veel manieren om de EOR tot stand te brengen, maar dit verloopt het meest 
efficiënt wanneer er een nationaal kader aanwezig is. Dat is de reden waarom de 
Commissie de lidstaten en belanghebbenden bij onderzoek blijft ondersteunen bij de 
invoering van EOR-hervormingen en bij cruciale acties als onderdeel van het proces 
van het Europees semester.
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Door de EU gefinancierde onderzoekers laureaat van meerdere 
Nobelprijzen

In niet minder dan vier van de zes Nobelprijscategorieën werden in 2014 één of 
meer door de EU gefinancierde onderzoekers bekroond.

De Nobelprijs voor de Scheikunde werd gedeeld door een door de EU gefinan-
cierde chemicus, Professor Stefan W. Hell, aan wie een postdoctorale beurs werd 
toegekend in 1996 voor dit project in het kader van het vierde kaderprogramma 
(1994-1998).

De Nobel Memorial Prize voor de Economie werd toegekend aan professor Jean 
Tirole voor zijn onderzoek op het gebied van mededinging en de regulering van 
grote ondernemingen om monopolistisch gedrag te voorkomen en de consumen-
ten te beschermen. Professor Tirole kreeg in 2009 een vijfjarige subsidie voor 
gevorderden van de Europese Onderzoeksraad (ERC).

In het geval van de Nobelprijs voor de Natuurkunde was er sprake van een samen-
werking in 2011 tussen de winnaar dr. Hiroshi Amano en het project van het 
Marie Curie-netwerk voor initiële opleiding „hybride fotonica waarbij verschillende 
klassen van materialen worden gecombineerd in nanostructuren voor het produ-
ceren van energie-efficiënte verlichtingsinrichtingen”.

De helft van de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde is toegekend aan 
John O’Keefe en de andere helft gezamenlijk aan May-Britt Moser en Edvard 
I. Moser voor hun ontdekking van cellen die een plaatsbepalingssysteem in de 
hersenen vormen. Zowel May-Britt Moser als Edvard Moser krijgt een ERC-subsi-
die en alle drie de laureaten hebben aan door de EU gefinancierde onderzoeks-
projecten deelgenomen.

EU-wedstrijd voor jonge wetenschappers

De editie van 2014 van de EU-wedstrijd voor jonge wetenschappers vond in sep-
tember plaats in Warschau, Polen.

Dit jaar waren er 77 projecten ingeschreven uit talrijke wetenschapstakken (bio-
logie, chemie, informatica, engineering, het milieu, materiaalkunde, wiskunde,  
geneeskunde, natuurkunde en sociale wetenschappen). 110 jonge wetenschap-
pers (41 vrouwen en 69 mannen) uit 36 landen namen deel aan deze 26e editie. 
De prijzen waren onder meer een verblijf van één week in de wetenschappelijke 
instelling van de Commissie, het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek 
(Joint Research Centre — JRC), met een bezoek aan de laboratoria en samen-
werking met de verblijvende wetenschappers.



A L G E M E E N  V E R S L A G  2 0 1 4  —  H O O F D S T U K  386

5G
In juni hebben de Commissie en Zuid-Korea een uiterst belangrijke overeenkomst 
gesloten over mobiele technologie van de vijfde generatie (5G). Dit is een nieuwe 
netwerktechnologie en -infrastructuur die de benodigde capaciteit zal bieden om de 
massieve groei van het gebruik van communicatie en draadloze technologieën door 
mensen en machines aan te kunnen. 5G zal niet alleen sneller zijn, het zal ook nieuwe 
functionaliteiten en toepassingen bieden met een hoge maatschappelijke en econo-
mische waarde. De twee partijen zijn het eens geworden om in coördinatie te werken 
aan een mondiale definitie van 5G en samen te werken bij het 5G-onderzoek. Zij zijn 
het ook eens geworden over de noodzaak van een geharmoniseerd radiospectrum 
om een mondiale interoperabiliteit te waarborgen, alsmede over de uitwerking van 
mondiale standaarden voor 5G.

MOBIELE COMMUNICATIE: VAN 1G TOT 5G
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Europese Milieuprijzen voor bedrijven

Een toenemend aantal bedrijven beseft dat de bescherming van het milieu van 
levensbelang is voor het concurrentievermogen van Europa. De tweejaarlijkse 
Europese Milieuprijzen voor bedrijven, waarbij bedrijfsleiders en ondernemingen 
die in vijf categorieën aan het front staan van eco-innovatie worden uitverkoren, 
vormen een erkenning voor deze pioniers.

Ruimteprogramma’s
De lancering in april van een Copernicus-satelliet (31) was een belangrijke mijlpaal 
voor het aardobservatieprogramma van de EU. Dankzij Sentinel 1A, de eerste van een 
groep satellieten, zullen gegevens worden verzameld die een aanzienlijke vooruit-
gang van de maritieme veiligheid mogelijk zullen maken, zal de klimaatverandering 
beter kunnen worden gemonitord en zal steun kunnen worden verleend bij nood- en 
crisissituaties. De Copernicus-dienst voor het beheer van noodsituaties bijvoorbeeld 
kon kaarten leveren die hielpen bij de respons op overstromingen in Bulgarije en bos-
branden in Zweden en kon informatie verstrekken om het risico van olielozingen bij 
het wegslepen van het wrak van de Costa Concordia in Italië te verminderen.

Industrieel beleid en kleine en middelgrote ondernemingen

Industrieel beleidsplan
Kernpunt van de mededeling betreffende het industrieel beleid (32) was een tot de 
lidstaten gerichte oproep om het centrale belang te erkennen van de industrie voor 
de totstandbrenging van werkgelegenheid en groei en om door te gaan met de main-
streaming van het industriële concurrentievermogen op alle andere beleidsterreinen. 
De Commissie heeft het Parlement en de Raad ook opgeroepen voorstellen aan te 
nemen inzake energie, vervoer, de ruimte en digitale communicatienetwerken, en 
tevens wetgeving ten uitvoer te leggen en te handhaven om de interne markt te 
voltooien. De industrie moet worden gemoderniseerd met behulp van investeringen 
in innovatie, hulpbronnenefficiëntie, nieuwe technologieën, vaardigheden en toegang 
tot financiering, en dit proces moet worden versneld door gebruik te maken van speci-
fieke EU-fondsen. In de mededeling wordt gepleit voor een verbetering van het onder-
nemingsklimaat in Europa door acties ter vereenvoudiging van het wetgevingskader 
en ter verbetering van de efficiëntie van de overheidsadministratie op EU-, nationaal 
en regionaal niveau. Belangrijke kwesties zijn ook een gemakkelijkere toegang tot 
markten buiten de EU door harmonisatie van de internationale normen, openbare 
aanbestedingen, bescherming van octrooien en economische diplomatie. In reactie 
daarop heeft de Europese Raad van maart (33) erkend dat het nodig is op alle terreinen 
rekening te houden met de concurrentiepositie van de industrie.

DONIA, een project dat tweede 
werd in de categorie bedrijfsleven 
en biodiversiteit van de Europese 
milieuprijzen voor bedrijven, 
gebruikt een smartphone-app 
waarmee kapiteins van jachten 
de ligging van hun boot kunnen 
bepalen en kunnen vermijden  
dat ze voor anker gaan in 
zeegrasbodems. Dat draagt bij 
tot het behoud van Posidonia 
oceanica, een cruciaal onderdeel 
van het ecosysteem in de 
Middellandse Zee.

Enkele van de eerste beelden 
genomen door de nieuwe 
satelliet voor aardobservatie  
van het Copernicus-programma. 
Bovenaan is ingezoomd op 
Brussel, België. Onderaan is de 
zoom op de stad Antwerpen 
gericht en de kleur verschillen 
geven informatie over de 
stroming van de Schelde:  
het wassende water in het 
estuarium is in het paars 
aangeduid, terwijl de normale 
loop van de rivier donkerblauw is.
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Groen actieplan voor het midden- en kleinbedrijf (mkb)
De Commissie heeft een groen actieplan voor het midden- en kleinbedrijf (34) vastge-
steld waarin het belangrijke potentieel voor extra werkgelegenheid in het midden- en 
kleinbedrijf wordt erkend, met focus op activiteiten die een beter milieu bevorderen 
en tegelijkertijd meer groei tot stand brengen. Het actieplan omvat een reeks mkb-
gerichte, op Europees niveau voorgestelde acties om bij te dragen tot de benutting 
van de zakelijke en werkgelegenheidskansen die geboden worden door de overgang 
naar een groene economie, met name door een verbetering van de hulbronneneffi-
ciëntie van Europese kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), de ondersteuning 
van groen ondernemer schap, de benutting van de kansen die door de groene waarden-
ketens worden geboden en de vergemakkelijking van de markttoegang voor groene 
kmo's.

Stappenplan voor de defensie-industrie
De Commissie heeft een gedetailleerd stappenplan (35) vastgesteld met concrete 
acties en termijnen voor de gebieden die in de voorstellen van juli 2013 voor de 
defensie- en veiligheidssector zijn afgebakend. Het plan heeft betrekking op een grote 
verscheidenheid aan acties op verschillende beleidsterreinen, met inbegrip van de 
interne markt, de benutting van het potentieel voor tweeledig onderzoek en de ver-
sterking van innovatie, de ontwikkeling van capaciteiten, de ruimtevaart- en defensie-
industrie, de toepassing van het EU-energiebeleid en ondersteunende elementen in 
de defensiesector en de maximalisering van de toegang tot externe markten.

Minder administratieve formaliteiten in de interne markt
Het Parlement heeft het voorstel van de Commissie (36) aangenomen om de interne 
markt „lichter” te maken voor acht industriële sectoren, nl. liften, elektrische en elek-
tronische apparatuur, drukvaten van eenvoudige vorm, niet-automatische meet-
instrumenten, meetinstrumenten, explosieven voor civiel gebruik, materiaal bestemd 
voor gebruik in explosieve omgevingen en producten die elektromagnetische storin-
gen veroorzaken. Dit initiatief is een onderdeel van een algemene inspanning om de 
regels voor industriële producten af te stemmen op een gemeenschappelijke reeks 
beginselen en dus sectorale versnippering en tegenstrijdige of overlappende eisen te 
voorkomen voor producten waarop meer dan één wetgevingshandeling van toepas-
sing is. Samenhangendere regels voor alle productsectoren zullen de nalevingskosten 
voor het bedrijfsleven, vooral het midden- en kleinbedrijf, doen dalen.

Vertegenwoordigers van  
midden- en kleinbedrijven op 
een netwerk evenement voor 

bedrijven in La Louvière,  
Wallonië, België,  

op 18 februari.
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Strategie voor de farmaceutische sector
De farmaceutische sector van de EU is van strategisch belang voor de Europese 
economie omdat het hierbij gaat om een wereldwijde mondiale groeimarkt met een 
jaarlijkse output van 220 miljard EUR, om ongeveer 800 000 werknemers en om de 
positie van de EU als de belangrijkste handelaar in geneesmiddelen ter wereld. De 
Commissie heeft de aanzet gegeven tot een publiek debat om bij te dragen tot de 
formulering van een beleid ter versterking van de concurrentiekracht van de sector. 
Belangrijke toekomstige beleidsgebieden zijn onder meer: de vaststelling van priori-
teiten voor nieuwe therapieën, de bevordering van publiek-private samenwerking, 
de vergemakkelijking van de beschikbaarheid van specifieke geneesmiddelen (bv. 
weesgeneesmiddelen of biologisch gelijkwaardige geneesmiddelen), bevordering van 
ethisch handelen, verbetering van de toegang tot geneesmiddelen wereldwijd en ver-
sterking van de mondiale aanwezigheid van de Europese farmaceutische industrie.

Circulaire economie — Groene groei
In juli heeft de Commissie voorstellen (37) ingediend om Europa op weg te helpen naar 
een meer circulaire economie en recycling in de lidstaten te bevorderen. De nieuwe 
visie behelst een circulaire economie waarin het valoriseren van hergebruik, reparatie 
en recycling de norm wordt en afval van het ene proces de grondstof voor het andere 
vormt.

De nieuwe Commissie is van plan het pakket in te trekken en in plaats daarvan in 
2015 een ambitieuzer voorstel ter bevordering van de circulaire economie in te die-
nen.

Meer financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen
Dankzij een overeenkomst tussen de Commissie en het Europees Investeringsfonds 
(EIF) hebben kmo’s in Europa nu toegang tot ongeveer 25 miljard EUR aan aanvul-
lende financiële middelen. De overeenkomst maakt het voor het EIF mogelijk om in 
het kader van het Cosme-programma financiering met eigen en vreemd vermogen 
te verstrekken aan kmo’s. Dankzij het bedrag van 1,3 miljard EUR dat in de Cosme-
begroting voor kmo-financiering is ingeschreven, zal het voor kmo’s mogelijk zijn om 
via hefboom effecten tot 25 miljard EUR te mobiliseren bij financiële instellingen. Dit is 
een belangrijk onderdeel van het antwoord van de EU op de moeilijkheden die kmo’s 
ondervinden om krediet te krijgen.

Het regionaal en cohesiebeleid

Het regionaal beleid van de Unie steunt op twee belangrijke fondsen:

 ▶ het EFRO cofinanciert investeringen en is actief in alle lidstaten; zijn optreden is 
sterk geconcentreerd op de regio's met het laagste bbp per inwoner;

 ▶ het Cohesiefonds cofinanciert transport- en milieuprojecten in lidstaten met een 
bruto nationaal product (bnp) dat lager ligt dan 90 % van het EU-gemiddelde;

Voor 2014-2020 beschikken deze fondsen (met inbegrip van het ESF), die tezamen 
het cohesiebeleid van de EU vormen, over een totaalbudget van 351,8 miljoen EUR  
(in lopende prijzen). Zij belichamen een grote investering uit de EU-begroting in de 
ontwikkeling van infrastructuur, groei en werkgelegenheid.

Corina Creţu, commissaris voor 
Regionaal Beleid, aangetreden  
op 1 november, woont de 104e 
zitting van het Comité van de 
Regio's bij, op 4 december in 
Brussel, België. Ze bevestigde er 
dat het nieuwe Europees Fonds 
voor strategische investeringen 
de cohesiefinanciering zal 
completeren.
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Partnerschapsovereenkomsten
Via door afzonderlijke EU-landen ingediende en door de Commissie ondersteunde 
partnerschapsovereenkomsten (38) worden de plannen van de nationale autoriteiten 
voor de benutting van de door de ESIF's tussen 2014 en 2020 beschikbaar gestelde 
middelen geconcretiseerd. In die overeenkomsten worden de strategische doel-
stellin gen en investeringsprioriteiten van elk land omschreven en verbonden met de 
algemene doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei (39). Partnerschapsovereenkomsten houden in dat de lidstaten en de 
Commissie samenwerken en hun actie coördineren met het oog op maximalisering 
van het effect van de EU-investeringen. Alle 28 partnerschapsovereenkomsten waren 
begin november goedgekeurd. In totaal zal ruim 453 miljard EUR worden geïnves-
teerd in de lidstaten.

PARTNERSCHAPSOVEREENKOMSTEN — TOTALE MIDDELEN 
VAN DE EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN, 
UITGESPLITST PER LIDSTAAT
Verdeling naar categorie van de toewijzingen waarvoor op verzoek van de lidstaten overdrachten tussen 
categorieën plaatsvinden

Bijna 200 van de 310 verwachte programma’s op het gebied van investeren in groei 
en werkgelegenheid (in het kader van het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds) zijn 
vastgesteld. De operationele programma’s zijn opgezet door de lidstaten en regio-
nale autoriteiten en vervolgens besproken met en goedgekeurd door de Commissie.

In miljoen EUR — huidige prijzen
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aan de meest behoe�igen.
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Het Solidariteitsfonds
In juni trad de herziene verordening inzake het EU-Solidariteitsfonds (40) in werking. 
De belangrijkste doelstelling is het aanspreken van het fonds sneller en eenvoudiger 
te laten verlopen. Door de nieuwe regels moet sneller tot uitbetaling van de steun 
kunnen worden overgegaan, met name via de invoering van vooruitbetalingen op 
verzoek. Hierdoor zullen een snellere respons en aanwezigheid in gebieden die door 
een ramp zijn getroffen, mogelijk zijn.

EU-EIB-initiatief voor projectobligaties
Het projectobligatie-initiatief is een gezamenlijk initiatief van de Commissie en 
de EIB. De doelstelling ervan is kapitaalmarktfinanciering voor grootschalige 
infrastructuur projecten in de sectoren vervoer (trans-Europees vervoersnetwerk 
— TEN-T), energie (trans-Europees energienetwerk — TEN-E) en ICT te stimule-
ren. Naar raming kan de behoefte aan infrastructuurinvesteringen van de Europese 
Unie om in deze sectoren de Europa 2020-doelstellingen te behalen, oplopen tot 
2 000 miljard EUR.

Het projectobligatie-initiatief heeft tot doel het voor promotoren van in aanmerking 
komende infrastructuurprojecten, doorgaans PPP's, mogelijk te maken extra particu-
liere investeringen aan te trekken van institutionele investeerders zoals verzekerings-
maatschappijen en pensioenfondsen.

De derde projectobligatie — Eerste obligatietransactie voor een greenfieldproject
De financiering voor het project van de A11-autosnelweg in België werd in maart met 
succes afgerond. Het project is zowel het eerste volledig nieuwe PPP-project als het 
eerste vervoersproject dat in het kader van het projectobligatie-initiatief wordt onder-
steund. Het betreft de aanleg van een 13 km lange vierbaanssnelweg die de N31 in 
Brugge verbindt met de N49 in Knokke, met daarbij de bouw van ongeveer negentig 
civiele structuren, waaronder drie tunnels, een 1 km lang viaduct en twee tweeling-
ophaalbruggen. De aanleg is in maart begonnen en zal naar verwachting drie jaar in 
beslag nemen. De transactie wordt gefinancierd via een projectobligatie-emissie ter 
waarde van 578 miljoen EUR en een kapitaalparticipatie ter waarde van 80 miljoen 
EUR.

De vierde projectobligatie — Eerste telecommunicatietransactie
In juli werd de eerste via een projectobligatie gefinancierde transactie in de breed-
band  sector ondertekend. De projectontwikkelaar is Axione Infrastructures, een Franse 
infrastructuur onderneming die twaalf langetermijnconcessieovereen komsten heeft 
gesloten met plaatselijke autoriteiten om breedbandnetwerkdiensten op groot-
handels  niveau te ontwerpen, te ontwikkelen, te exploiteren, te onderhouden en te 
leveren aan internetdienstenleveranciers in landelijk Frankrijk in het kader van het 
publieke netwerkinitiatief.
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De vijfde projectobligatie — Eerste transactie in Duitsland
In augustus is via het projectobligatie-initiatief steun verleend voor de financiering 
van de uitbreiding van de A7-snelweg in Duitsland. Het 65 km lange snelwegvak  
tussen Bordesholm en Hamburg wordt uitgebreid van vier tot zes rijstroken. Dit moet 
zorgen voor een vlottere doorgang van het verkeer op de belangrijkste weg tussen 
Denemarken en Duitsland. De werkzaamheden zullen naar verwachting vier jaar 
duren, tot 2018, en worden uitgevoerd zonder dat de weg wordt afgesloten voor het 
verkeer. Via een obligatie-emissie is 429 miljoen EUR aan financiering voor het project 
opgehaald, ondersteund met 89 miljoen EUR kredietwaardigheidsverhogende project-
obligaties gedekt door de Commissie en de EIB.

Justitie voor groei

De doeltreffendheid van de nationale rechtssystemen is cruciaal voor de totstand-
brenging van een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en voor het bereiken van duur-
zame groei. Om die reden is de verbetering van de kwaliteit, onafhankelijkheid en 
efficiëntie van het rechtsstelsel een prioriteit van het Europees semester, de jaarlijkse 
oefening van coördinatie van het economisch beleid. In 2014 heeft de Raad, op basis 
van een voorstel van de Commissie (41), als onderdeel van het Europees semester 
landspecifieke aanbevelingen op het gebied van justitie gericht tot twaalf lidstaten (42). 
De tenuitvoerlegging van structurele hervormingen op justitieel gebied en het plukken 
van de vruchten daarvan vergen tijd en het is belangrijk dat de desbetreffende in-
spanningen vastberaden worden voortgezet.

Hervorming van de insolventiewetgeving
Eind 2014 is de Europese Unie het eens geworden over gemoderniseerde regels voor 
grensoverschrijdende insolventieprocedures die moeten bijdragen tot de instelling van 
een reddings- en herstelcultuur in Europa en tot stimulering van het ondernemer schap, 
de groei en het aanbod van werkgelegenheid in de EU in een moeilijk economisch kli-
maat. De gemoderniseerde insolventieverordening (43) zal de grensoverschrijdende 
insolventie procedures efficiënter en effectiever maken. Voorts heeft de Commissie 
in maart een aanbeveling aangenomen inzake een nieuwe aanpak van faillissement 
en insolventie (44). De aanbeveling spoort de lidstaten ertoe aan de mogelijkheid te 
scheppen voor ondernemingen om hun financiële moeilijkheden in een vroegtijdig 
stadium aan te pakken en hen te helpen hun onderneming te herstructureren, waarbij 
de focus wegschuift van het faillissement terwijl crediteuren toch het recht behou-
den om hun geld terug te vorderen. In de EU zijn er jaarlijks grensoverschrijdende 
insolventieprocedures aan de gang waarbij naar schatting 50 000 ondernemingen 
betrokken zijn en waarbij 1,7 miljoen banen in het gedrang kunnen komen. Ongeveer 
een vierde van de faillissementen in de EU hebben grensoverschrijdende aspecten.

Koppeling van insolventieregisters
De gemoderniseerde Europese insolventiewetgeving (zie hierboven) verplicht de lid-
staten ertoe (48 maanden na de vaststelling van de wetgeving) cruciale informatie 
over insolventieprocedures bekend te maken in insolventieregisters. In juli heeft de 
Commissie de start gegeven voor een proefproject met zeven lidstaten voor een EU-
brede onderlinge koppeling van de nationale insolventieregisters. Verwacht wordt dat 
andere lidstaten zich hier in een later stadium bij zullen aansluiten.

Europees bevel tot conservatoir beslag
In mei heeft de Raad nieuwe regels (45) vastgesteld om het voor crediteuren gemak-
kelijker te maken schuldvorderingen met een grensoverschrijdend element te innen. 
Het is vooral de bedoeling het voor kmo's gemakkelijker te maken hun grensover-
schrijdende schuld te innen (ongeveer 1 miljoen kmo's hebben problemen met grens-
overschrijdende schulden).
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Gemeenschappelijk Europees kooprecht
Het voorgestelde gemeenschappelijk Europees kooprecht (46) heeft tot doel bij te dra-
gen tot economische groei door hinderpalen op het gebied van het overeenkomsten-
recht tussen lidstaten weg te nemen en het consumentenvertrouwen in grensover-
schrijdende handel, met name op de digitale interne markt, te vergroten. Eind 2014 
kondigde de Commissie haar voornemen aan in 2015 een gewijzigd voorstel in te 
dienen om het volledige potentieel van elektronische handel in de digitale interne 
markt te ontsluiten.

Het EU-scorebord voor justitie
Het EU-scorebord voor justitie (47), een informatie-instrument dat objectieve, betrouw-
bare en vergelijkbare gegevens verstrekt over de rechtsstelsels in de lidstaten, kende 
zijn tweede jaar in 2014. De doelstelling ervan is de kwaliteit, onafhankelijkheid en 
efficiëntie van de rechtsstelsels in de Europese Unie te bevorderen. Een verbetering 
van de doeltreffendheid van de nationale rechtsstelsels draagt bij tot het herstel van 
de economische groei in de Unie en is cruciaal voor de tenuitvoerlegging van het EU-
recht en voor de versterking van het wederzijds vertrouwen.

In het kader van het scorebord van 2014 wordt naar dezelfde indicatoren gekeken als 
in 2013, terwijl er tevens wordt voortgegaan op bepaalde aanvullende informatie-
bronnen zoals hieronder getoond.

 ▶ Doeltreffendheid van de rechtsstelsels: indicatoren zijn onder meer de duur van de 
procedure, het afhandelingspercentage en het aantal aanhangige zaken.

TIJD NODIG OM UITSPRAAK TE DOEN IN LITIGIEUZE BURGERLIJKE 
EN HANDELSZAKEN
Litigieuze burgerlijke zaken (en handelszaken) betreffen geschillen tussen partijen zoals geschillen  
over contracten, volgens de methode van de Europese Commissie voor efficiëntie in justitie (CEPEJ). De 
duur van de procedures is de tijd (in dagen) die nodig is om een zaak op te lossen voor de rechterlijke 
instantie, met andere woorden, de tijd die de rechterlijke instantie nodig heeft om een uitspraak te doen 
in eerste aanleg. De indicator „dispositietijd” is het aantal onopgeloste zaken gedeeld door het aantal 
opgeloste zaken aan het einde van een jaar, vermenigvuldigd met 365 dagen.
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 ▶ Kwaliteit: indicatoren zijn onder meer de verplichte opleiding van rechters, het 
toezicht op en de evaluatie van de activiteiten van rechtbanken, de aan rechtbanken 
toegewezen begrotings- en personele middelen en de beschikbaarheid van ICT-
systemen en van alternatieve wijzen van geschillen beslechting.

TOTALE ALGEMENE OVERHEIDSUITGAVEN VOOR RECHTSPLEGING
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 ▶ Onafhankelijkheid: het scorebord presenteert gegevens over de gepercipieerde 
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Voorts bevat het scorebord van 2014 
het eerste algemene vergelijkende overzicht van de manier waarop de nationale 
rechtsstelsels zijn georganiseerd om de gerechtelijke onafhankelijkheid te bescher-
men in bepaalde soorten situaties waarin die in het gedrang kan komen. Er wordt 
bijvoorbeeld gekeken naar de wettelijke waarborgen tegen een onvrijwillige over-
plaatsing van rechters.

PERCEPTIE VAN RECHTERLIJKE ONAFHANKELIJKHEID
De indicator van het Wereld Economisch Forum is gebaseerd op de antwoorden op een enquête waarbij 
werd gevraagd: „In hoeverre is het gerechtelijk apparaat in uw land onafhankelijk van de invloed van 
leden van de regering, burgers en ondernemingen?”. De vragen werden beantwoord door een represen-
tatieve steekproef van ondernemingen uit alle landen en uit de voornaamste sectoren van de economie 
(landbouw, verwerkende industrie, niet-verwerkende industrie en diensten).
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Consumentenbescherming
Inwerkingtreding van de richtlijn consumentenrechten
De nieuwe Europese richtlijn consumentenrechten (48), die sinds juni in alle lidstaten 
van kracht is, versterkt de rechten van consumenten doordat zij overal in de EU 
dezelfde rechten krijgen, en zorgt toch voor een goed evenwicht tussen consumenten-
bescherming en concurrentievermogen van het bedrijfsleven. De richtlijn voorziet in 
een volledige regeling voor op afstand (ook online) en buiten verkoopruimten geslo-
ten overeenkomsten (zoals overeenkomsten die zijn gesloten bij de consument aan 
huis). Voor dergelijke overeenkomsten worden nadere bepalingen inzake informatie-
verstrekking en het herroepingsrecht vastgesteld. Voorts bevat de richtlijn specifieke 
bepalingen ter bescherming van de consument tegen verborgen kosten en vooraf 
aangevinkte vakjes op internet, en stelt zij een verbod in op het in rekening brengen 
van kosten voor hulplijnen en buitensporige toeslagen voor het gebruik van krediet-
kaarten. Op de toepassingsdatum heeft de Commissie ten behoeve van de hand-
havingsautoriteiten en het bedrijfsleven een document met richtsnoeren voor de toe-
passing van de richtlijn uitgebracht. Daarbij was voor het bedrijfsleven een model 
gevoegd voor het presenteren van inlichtingen over digitale producten (met name 
betreffende de interoperabiliteit en functionaliteit van digitale inhoud).

In-app-aankopen
Belangrijke platforms die online- en mobiele spellen verkopen, hebben hun commer-
ciële praktijken aangepast als gevolg van een gemeenschappelijke handhavingsactie 
die is ondernomen op grond van de verordening betreffende samenwerking op het 
gebied van consumentenbescherming (49). Deze actie heeft ertoe geleid dat de aan de 
verkoop voorafgaande consumenteninformatie doorzichtiger is geworden, met name 
wat betreft de beschikbaarheid van in-app-aankopen in mobiele en onlinespellen; 
dat maatregelen zijn genomen tegen het aanzetten van met name kinderen tot het 
kopen van dergelijke spellen; dat de betalingsvoorwaarden en -instellingen zijn ver-
duidelijkt om het risico van onbedoelde aankopen te verkleinen, en dat consumenten 
gemakkelijker contact kunnen opnemen met handelaren. De actie heeft de consument 
bewuster gemaakt van de risico’s van in-app-aankopen bij „gratis” apps.

Bewustmakingscampagne over 
consumentenrechten, 2014.
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Tiende verjaardag van Rapex
Al tien jaar beschermt het Europees systeem voor snelle waarschuwingen over 
gevaarlijke non-foodproducten (Rapex) de consument. Via dit systeem van de EU-
lidstaten, de landen van de Europese Economische Ruimte en de Commissie wordt 
informatie over gevaarlijke producten en de ondernomen nationale handhavings-
maatregelen snel uitgewisseld. Hierdoor worden producten die een gevaar voor de 
consument vormen vroeg geïdentificeerd en van de Europese markten geweerd. 
Rapex heeft sinds de oprichting een gestage expansie doorgemaakt in termen van 
ontvangen waarschuwingen en follow-upmaatregelen die naar aanleiding daarvan 
zijn genomen. Tegenover ongeveer 200 waarschuwingen tien jaar geleden, ontvangt 
en verspreidt Rapex er thans ruim 2 000 op jaarbasis.

Passagiersrechten
De EU-regelgeving inzake passagiersrechten (50) is een van de meest zichtbare en 
bekende aspecten van de Europese consumentbescherming. De lopende herziening 
van de rechten van luchtvaartpassagiers beoogt deze rechten verder te verfijnen en 
te verduidelijken, en ervoor te zorgen dat zij beter worden toegepast en gehand-
haafd. In februari heeft het Parlement deze cruciale doelstellingen onderschreven in 
zijn advies in eerste lezing (51). Het Parlement steunt met name de voorstellen (52) 
om het toezicht op de luchtvaartmaatschappijen te verscherpen en passagiers meer 
buitengerechtelijke middelen te geven om hun rechten af te dwingen wanneer hun 
reis plannen worden verstoord. Het voorstel is nog in behandeling bij de Raad.

EU-campagne „Zeg neen tegen namaak!”
Om de burgers te informeren over de gevaren voor de gezondheid en de econo-
mie van het kopen van namaakproducten, heeft de Commissie haar „Zeg neen tegen 
namaak!”-campagne (53) in 2014 opgevoerd. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt 
wat betreft de sensibilisering van vooraanstaande deskundigen, beleidsmakers en het 
grote publiek.

Veiligheid van kinderspeelgoed
De grenswaarden voor bepaalde chemische stoffen in speelgoed zijn aangepast. Dit 
maakte deel uit van de inspanningen van de Commissie om de veiligheid van speel-
goed te verbeteren en tegelijkertijd waar mogelijk onnodige bureaucratie voor de 
speelgoed sector te elimineren. De wijzigingen houden de instelling in van grenswaar-
den voor bisfenol-A en -tris (54), en de uitbreiding van een bestaande vrijstelling voor 
nikkel.

Productveiligheid en markttoezicht
In 2014 heeft het Parlement ingestemd met een voorstel van de Commissie (55) om 
nieuwe regels vast te stellen ter verbetering van de veiligheid van consumenten-
producten op de interne markt van de EU, met inbegrip van die welke van buiten de 
EU zijn ingevoerd, alsook om het markttoezicht inzake alle niet-voedingsproducten te 
verscherpen.
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Een open en eerlijke interne markt

Versterking van de interne markt

De interne markt voor industriële producten
De Commissie heeft een oproep gericht tot het Parlement, de Raad en de lidsta-
ten om de initiatieven met betrekking tot de integratie en voltooiing van de interne 
markt die momenteel vertraging hebben opgelopen, vast te stellen en/of ten uitvoer 
te leggen (56). Deze initiatieven hebben met name betrekking op de integratie van 
netwerken zoals die voor vervoer, energie en ICT. De Commissie heeft een evaluatie 
gemaakt van de recente ontwikkelingen op het gebied van wetgeving inzake indus-
triële producten en heeft een bredere visie ontwikkeld voor het komende decennium. 
Eén van de belangrijke vragen is hoe een antwoord moet worden geboden op de 
technologische en maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw, rekening houdend 
met de wens van de Europese industrie om te voorzien in periodes van regelgevings-
stabiliteit zonder grote hervormingen van de regels. Wat de korte termijn betreft, 
heeft de Commissie besloten haar aandacht toe te spitsen op een versterking van de 
handhavingsmechanismen.

Overheidsopdrachten
Nieuwe en betere regels
De herziene richtlijnen betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten (57) en de 
nieuwe richtlijn betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (58) zijn in 
april van kracht geworden. Deze richtlijnen vormen één van de twaalf prioriteiten van 
de Akte voor de interne markt I.

De nieuwe regels hebben drie belangrijke doelstellingen: vereenvoudiging, flexibiliteit 
en rechtszekerheid. Via deze hervorming kunnen overheidsinstanties het plaatsen van 
hun overheidsopdrachten optimaliseren, die, aangezien zij goed zijn voor bijna 19 % 
van het Europese bbp, een belangrijke aanjager van de economie zijn. Een vereen-
voudiging en grotere flexibiliteit van de desbetreffende procedures en hun aanpassing 
om beter het beleid van andere overheidssectoren te ondersteunen, samen met de 
mogelijkheid van een optimale prijs-kwaliteitsverhouding, zal het plaatsen van over-
heidsopdrachten efficiënter en strategischer maken, met inachtneming van de begin-
selen van transparantie en concurrentie, in het voordeel van zowel de aankoopdiensten 
van de overheid als de marktdeelnemers. De regels inzake concessies zullen een  
gemeenschappelijk kader tot stand brengen voor een belangrijk instrument van open-
baar bestuur in Europa en zullen op die manier bijdragen tot een gunstig klimaat voor 
investeringen in belangrijke overheidsdiensten van de toekomst.

Elektronische facturering
Het voorstel van de Commissie om de EU-regels inzake elektronische facturering 
bij overheidsopdrachten te moderniseren, is in april door de Raad vastgesteld en de 
nieuwe richtlijn (59) is in mei in werking getreden.

De richtlijn heeft vele voordelen: zij zal bijdragen tot het uit de weg ruimen van belem-
meringen voor grensoverschrijdende openbare aanbestedingen door te zorgen voor 
de interoperabiliteit van de nationale systemen voor elektronische facturen, wat uit-
eindelijk zal resulteren in een betere functionering van de interne markt; wat snellere 
betalingen en nieuwe kansen voor leveranciers mogelijk zal maken; en wat de kosten 
en complexiteit van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten in  
Europa verder zal terugdringen.
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Meer bepaald wordt in de richtlijn een oproep gedaan voor een nieuwe Europese norm 
voor elektronische facturering. Wanneer de door een onderneming toegezonden 
elektronische facturen in overeenstemming zijn met de toekomstige Europese norm 
voor e-facturering bij het plaatsen van overheidsopdrachten, zullen zij op termijn 
worden aanvaard door alle overheidsinstanties in geheel Europa.

Elektronische facturering is een belangrijke stap naar een papierloze overheids-
administratie („e-government”) in Europa — een van de prioriteiten van de digitale 
agenda — en maakt in beginsel grote voordelen op economisch en milieugebied 
mogelijk. De invoering van elektronische facturering bij het plaatsen van alleen al 
overheidsopdrachten in de EU kan een besparing opleveren die oploopt tot 2,3 miljard 
EUR per jaar.

Herziening van de richtlijn betreffende de rechten van aandeelhouders
Corporate governance en vennootschapsrecht zijn essentieel om te waarborgen dat 
ondernemingen goed worden bestuurd en op lange termijn duurzaam zijn en spelen 
dus een belangrijke rol bij de langetermijnfinanciering van de Europese economie.

In april heeft de Commissie maatregelen vastgesteld om de corporate governance 
van ongeveer 10 000 op Europese beurzen genoteerde ondernemingen te verbeteren. 
Die maatregelen zullen bijdragen tot het concurrentievermogen en de duurzaamheid 
op lange termijn van die ondernemingen. Andere voorstellen zijn bedoeld om kosten-
effectieve vennootschapsrechtelijke oplossingen voor kleine en middelgrote onder-
nemingen met grensoverschrijdende activiteiten in te voeren.

Met het voorstel (60) om de bestaande richtlijn betreffende rechten van aandeel-
houders (61) te herzien, worden de huidige tekortkomingen van corporate governance 
met betrekking tot beursgenoteerde bedrijven en hun directies, aandeel houders 
(insti tutionele investeerders en vermogensbeheerders), tussenpersonen en volmacht-
adviseurs (d.w.z. bedrijven die diensten, en met name stemadviezen, aan aandeel-
houders aanbieden) aangepakt. Zoals de financiële crisis heeft aangetoond, hebben 
aandeelhouders maar al te vaak het nemen van buitensporige kortetermijnrisico's 
door bestuurders gesteund en hebben zij nagelaten de ondernemingen waarin zij 
belegden nauwlettend in het oog te houden.

Het voorstel zorgt er niet alleen voor dat aandeelhouders gemakkelijker gebruik kun-
nen maken van hun bestaande rechten ten aanzien van ondernemingen, maar ook 
dat zij deze rechten zo nodig kunnen uitbreiden. Hierdoor neemt de betrokkenheid van 
de aandeel houders toe, kan het bestuur van de onderneming gemakkelijker ter ver-
antwoording worden geroepen en worden de belangen van de onderneming op lange 
termijn beter behartigd. Een perspectief op langere termijn schept betere bedrijfs-
voorwaarden voor beursgenoteerde ondernemingen en verbetert hun concurrentie-
vermogen.

Michel Barnier, commissaris voor 
Interne Markt en Diensten tot  
en met 31 oktober, stelt het 
maatregelenpakket van de 
Commissie voor dat de corporate 
governance van ongeveer 10 000 
in de lidstaten beursgenoteerde 
ondernemingen moet verbeteren. 
Brussel, België, 9 april.
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Aanbeveling van de Commissie betreffende de kwaliteit van de 
rapportage over corporate governance („pas toe of leg uit”-beginsel)
De aanbeveling (62) heeft ten doel de rapportage over corporate governance bij beurs-
genoteerde ondernemingen in bredere zin te verbeteren. Corporate governance is 
grotendeels „soft law”. Het is daarom essentieel dat de „pas toe of leg uit”-aanpak, 
waarbij een onderneming die ervoor kiest af te wijken van de toepasselijke corporate-
governance code daarvoor de redenen dient aan te geven, goed werkt. Deze aanpak 
biedt onder nemingen een grote mate van flexibiliteit omdat wordt erkend dat in 
bepaalde omstandigheden niet-naleving van de aanbevelingen meer in het belang 
kan zijn van de onderneming dan een 100 %-naleving van de code. Ondernemingen 
die afwijken van de toepasselijke corporategovernancecode lichten die afwijking  
echter vaak onvoldoende toe, wat het voor investeerders moeilijker maakt goedgeïn-
formeerd investerings beslissingen te maken.

Richtlijn inzake eenpersoonsvennootschappen
In de huidige context vinden kmo’s vaak veel hinderpalen op hun weg die hun eco-
nomische activiteit binnen de interne markt belemmeren. Met het huidige vennoot-
schapsrecht vinden zij het vaak duur en moeilijk om bedrijfsactiviteiten te ontplooien 
in het buitenland. Slechts een beperkt aantal kmo’s (2 %) investeert in dochteronder-
nemingen in het buitenland.

De voorgestelde richtlijn inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid (63) ruimt deze hinderpalen op door invoering van gestandaardi-
seerde eisen voor de oprichting van ondernemingen met slechts één aandeelhouder. 
Daarmee valt het moeizame proces van registrering van dochterondernemingen weg 
en wordt het voor kmo's gemakkelijker om in de hele EU actief te zijn.

Interne markt voor vervoer

De „Connecting Europe”-financieringsfaciliteit
Een van de voornaamste innovaties van de begrotingsperiode 2014-2020 is de 
oprichting van de „Connecting Europe”-financieringsfaciliteit voor de trans-Europese 
netwerken op het gebied van vervoer, energie en telecommunicatie, die over een 
begroting beschikt van meer dan 33 miljard EUR over een periode van zeven jaar.

Uit een krediettoewijzing van 33,2 miljard EUR is ongeveer 26,2 miljard EUR (inclusief 
11,3 miljard EUR die moet worden overgedragen uit het Cohesiefonds) toegewezen 
aan de vervoerssector, 5,8 miljard EUR aan de energiesector en 1,1 miljard EUR aan 
de telecommunicatiesector. Door gebruik te maken van innovatieve financiële instru-
menten zoals projectobligaties kunnen er extra investeringen worden aangetrokken 
uit particuliere en openbare bronnen.

Elżbieta Bieńkowska,  
commissaris voor Interne Markt, 

Industrie, Ondernemerschap  
en Midden- en Kleinbedrijf, in 

gesprek met Tibor Navracsics, 
commissaris voor Onderwijs, 

Cultuur, Jongeren zaken en  
Sport, allebei aan getreden op 
1 november, op de wekelijkse 

vergadering van het college  
op 12 november in het 

Berlaymont-gebouw,  
Brussel, België.
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Wat vervoer betreft, is de eerste uitnodiging tot het indienen van projectvoorstellen 
(waarvoor een bedrag van 11,9 miljard EUR is uitgetrokken) gepubliceerd in sep-
tember (64). Het nieuwe beleid voor de vervoersinfrastructuur (TEN-T) heeft ten doel 
de ontbrekende verbindingen tussen de vervoersnetwerken van de lidstaten aan te 
leggen, knelpunten weg te werken die nog steeds de vlotte werking van de interne 
markt belemmeren en technische obstakels, zoals onverenigbare normen voor het 
spoorweg vervoer, weg te nemen. Het beleid bevordert en versterkt naadloze vervoers-
ketens voor passagiers en goederen en houdt de vinger aan de pols wat toekomstige 
technologische trends betreft.

Vooruitgang op het gebied van het vierde spoorwegpakket
Uit het medio juni aangenomen tweejaarlijkse verslag van de Commissie over de 
Europese spoorwegmarkt (65) blijkt dat de spoorwegsector groeit. In het verslag wordt 
ook beklemtoond dat open mededinging en een toenemend gebruik van openbare 
aanbestedingen een betere dienstverlening voor passagiers en een betere prijs-kwali-
teitsverhouding voor de belastingbetaler opleveren. Om een antwoord te bieden op de 
problemen van toenemende vervoersvraag, congestie, veiligheid van de brandstof-
voorziening en koolstofemissies, werkt de Commissie aan een verbetering van de 
technische compatibiliteit van de zeer diverse spoorweginfrastructuur in Europa, 
waaronder verschillende spoorbreedten, elektrificatienormen en signalisatiesyste-
men. Tot nog toe hebben onderling verschillende specificaties op deze gebieden het 
moeilijker en duurder gemaakt om een trein van het ene land naar het andere te laten 
rijden.

In 2014 heeft de Raad Vervoer politieke overeenstemming bereikt over de technische 
pijler van het vierde spoorwegpakket (66), een veelomvattend pakket van maatregelen 
om een betere kwaliteit en meer keuze op het gebied van spoorwegdiensten in Euro-
pa te waarborgen, inclusief interoperabiliteits- en veiligheidsrichtlijnen en een nieuwe 
reeks regels voor het Europees Spoorwegbureau. Het Parlement heeft het hele pakket 
in eerste lezing aanvaardt en heeft het Spoorwegbureau bevoegd gemaakt voor 
nieuwe taken, zoals de uitreiking van veiligheidscertificaten en vergunningen voor 
voertuigen die geldig zijn voor de gehele EU (67).

Dit zal bijdragen tot steeds grotere schaalvoordelen en tot het terugdringen van de 
administratieve kosten en procedures voor spoorwegondernemingen. Binnen de Raad 
zijn de discussies over de politieke pijler van het pakket opgestart, die tot doel hebben 
de Europese interne spoorwegmarkt te voltooien.

Een trein verlaat de terminal van 
de Kanaaltunnel in Folkestone, 
Verenigd Koninkrijk, op weg naar 
Calais, Frankrijk.
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Luchtvervoer: gemeenschappelijk Europees luchtruim en Sesar
Het gemeenschappelijke Europees luchtruim is een Europees vlaggenschipinitiatief 
dat ten doel heeft de capaciteit in de lucht te verdrievoudigen en tegelijk de kosten 
van het luchtverkeersbeheer (Air Traffic Management — ATM) te halveren en het 
milieu effect van vluchten te verminderen. In 2014 heeft het Parlement gestemd voor 
de ondersteuning, versterking en krachtige stimulering van het Sky 2+-initiatief voor 
een gemeenschappelijk Europees luchtruim (68) als een cruciale stap om de tenuit-
voerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim te versnellen (69).

In 2014 heeft de Commissie tevens een eerste reeks essentiële wijzigingen aangeno-
men voor de modernisering van het Europees ATM, genaamd „het gemeenschappelijk 
proefproject”. Het is het eerste van de Sesar-projecten („Single European Sky ATM Re-
search”) ter verbetering van het luchtvervoer van en naar luchthavens, ter versterking 
van de flexibiliteit van luchtvaartuigen om te vliegen via efficiëntere routes, ter verster-
king van het delen van nauwkeuriger informatie tussen alle verschillende spelers en ter 
verbetering van de coördinatie met de defensiesector. Daarnaast heeft de Commissie 
in december een nieuwe partnerschapsovereenkomst ondertekend, waarbij de  
ATM-belanghebbenden zijn betrokken (70). Luchtvaartmaatschappijen, luchthaven-
exploi tanten en verleners van luchtvaartnavigatiediensten zullen EU-financiering voor 
een ma xi  maal bedrag van 3 miljard EUR ontvangen voor de tenuitvoerlegging van 
gemeenschappelijke projecten en de modernisering van het Europese ATM-systeem. 
De overeenkomst met het consortium „SESAR Deployment Alliance” is gericht op het 
verbeteren van de prestaties van de Europese ATM-systemen teneinde meer vluchten 
op een veiligere en voordeligere manier te beheren en tegelijkertijd het milieueffect 
van elke vlucht terug te dringen.

De lidstaten moeten nu hun bijdrage leveren om voor vorderingen op dit belangrijke 
gebied te zorgen en een waarlijk efficiënt luchtvaartsysteem in Europa tot stand te 
brengen. Volgens de wetgeving inzake het gemeenschappelijk Europees luchtruim 
moeten de nationale luchtverkeersleidingsorganisaties samenwerken in negen regio-
nale luchtruimblokken (functionele luchtruimblokken), zodat de efficiëntie stijgt en de 
kosten alsmede de emissies dalen. De instelling van deze gemeenschappelijke lucht-
ruimblokken is gebaseerd op verkeersstromen en niet op landsgrenzen. Dat leidt tot 
betere prestaties. In april heeft de Commissie België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg 
en Nederland formeel verzocht hun luchtruimblokken te verbeteren. Deze blokken zijn 
een cruciale stap naar een efficiënter, minder duur en minder verontreinigend lucht-
vaartsysteem in Europa.

Vliegtuigen van British Airways  
bij hun gate aan de nieuwe 

Terminal 5 van de luchthaven 
van Heathrow, Verenigd 

Koninkrijk.
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Tegelijkertijd is het doel van het Sesar 2020-programma de verdere ontwikkeling en 
validering van nieuwe technologieën en operationele procedures met het oog op beter 
presterend luchtverkeersbeheer in Europa.

In april heeft de Commissie opgeroepen strenge normen voor de regulering van op 
afstand bestuurde luchtvaartuigen (drones) voor civiel gebruik vast te stellen (71).  
Civiele drones worden in Europa in verschillende sectoren steeds meer gebruikt, bij-
voorbeeld in Frankrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Het desbetreffende regel-
gevingskader is versnipperd. Fundamentele nationale veiligheidsregels zijn van toe-
passing, maar die regels verschillen in de EU en een aantal cruciale veiligheids aspecten 
wordt niet op samenhangende wijze aangepakt. De Commissie heeft aangekondigd 
dat zij strenge nieuwe normen zal vaststellen om het gebruik van civiele drones  
(of van op afstand bestuurde luchtvaartuigen) te reguleren, waarbij rekening wordt 
gehouden met de veiligheid, beveiliging, privacy, gegevensbescherming en verzeke-
rings- en aansprakelijkheids aspecten.

Wegvervoer
Verslag betreffende wegcabotage
In april heeft de Commissie een verslag aangenomen over de situatie van de EU-
markt voor vervoer over de weg (72). Conclusie van het verslag is dat, hoewel reeds 
enige vooruitgang kan worden waargenomen, het geleidelijk wegnemen van de res-
terende beperkingen voor toegang tot de nationale markten voor het wegvervoer 
de Europese economie zou helpen en het milieu zou verbeteren. Voorts moeten de 
EU-regels inzake vervoer over de weg worden verduidelijkt en vereenvoudigd. In het 
wegvervoer moeten de sociale voorschriften beter worden toegepast, zodat de sector 
nieuwe chauffeurs kan aantrekken en in staat is aan de verwachte toekomstige vraag 
naar vrachtvervoer te voldoen.

Gewichten en afmetingen van voertuigen voor vrachtvervoer
In april heeft het Parlement in eerste lezing zijn standpunt inzake nieuwe EU-regels 
voor veiligere en groenere vrachtwagens (73) vastgesteld. Twee maanden later heb-
ben de vervoersministers hierover een politiek akkoord bereikt. De nieuwe regels 
zullen het voor fabrikanten mogelijk maken meer aerodynamische vrachtwagens te 
ontwerpen en te produceren, waardoor het brandstofverbruik met 7-10 % zal worden 
verminderd, de uitstoot van broeikasgassen zal worden teruggedrongen en de veilig-
heid van kwetsbare weggebruikers, zoals fietsers, zal worden verbeterd.

Goedkeuring van schone energie voor het vervoer
In april heeft het Parlement zijn definitieve goedkeuring gehecht aan nieuwe EU-regels 
om de aanleg van een stelsel van alternatieve oplaadpunten in Europa mogelijk te 
maken (74), met gemeenschappelijke normen voor het ontwerp en gebruik daarvan, 
inclusief een gemeenschappelijke stekker voor het opladen van elektrische voertui-
gen. Het heeft daarmee het juridische kader voor de geharmoniseerde uitbouw van 
een stelsel van alternatieve brandstoffen op grote schaal vastgelegd, zodat er een 
eind kan worden gemaakt aan de versnipperde aanpak die kenmerkend was voor 
vorige pogingen om deze brandstoffen te bevorderen.
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Zeevervoer
Het informatie- en uitwisselingssysteem van de Unie
SafeSeaNet (75), het systeem voor de uitwisseling van maritieme informatie van de 
Unie, verbindt maritieme en andere verwante autoriteiten uit geheel Europa via een 
gecentraliseerd Europees platform voor maritieme gegevensuitwisseling (onder de 
hoede van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid). Door het volgen en 
monitoren van schepen biedt SafeSeaNet een overzicht van maritieme bewaking en 
toezicht. Het systeem bewaakt alle Europese kustwateren en volgt 12 000 schepen 
per dag, wat vroegtijdige identificatie van risicovolle schepen mogelijk maakt, evenals 
het toepassen van voorzorgsmaatregelen en risicobeperking in een vroeg stadium 
en verbeterde noodrespons in het geval van incidenten of verontreiniging, inclusief 
opsporings- en reddingsoperaties en besluitvorming in verband met toevluchtsoorden 
voor schepen in nood.

Het SafeSeaNet-systeem wordt verder versterkt met het oog op de levering van ge-
integreerde maritieme diensten die acties ondersteunen op het gebied van grens-
controle, piraterij en wetshandhaving, en wordt tevens uitgebouwd als instrument 
voor de verbetering van het concurrentievermogen van de scheepvaartsector (facili-
tering van vervoer en handel) en als bijdrage tot veilige en efficiënte intermodale 
verbindingen, wat een geïntegreerde vervoersketen mogelijk maakt om het verkeer 
van personen en goederen binnen de Unie en daarbuiten te vergemakkelijken.

„Blauwe gordel” en administratieve vereenvoudiging
Het blauwegordelinitiatief (76), een cruciale actie in het kader van de Akte voor de 
interne markt II, heeft ten doel een daadwerkelijk eengemaakte markt voor mari-
tiem vervoer tot stand te brengen door EU-goederen, die worden vervoerd tussen 
zee havens in de EU, niet langer te onderwerpen aan administratieve en douane-
formaliteiten die gelden voor goederen die afkomstig zijn uit zeehavens in derde 
landen. Dit zou de administratieve belasting voor het scheepsvervoer verminderen, 
de concurrentie kracht ervan vergroten en een gelijk speelveld met andere vervoers-
wijzen tot stand brengen. In maart is een vereenvoudiging van de bestaande regeling 
voor lijndiensten van kracht geworden. De Commissie werkt aan de ontwikkeling van 
een geharmoniseerde elektronische goederenverklaring (e-manifest) die de behande-
ling van EU-goederen in EU-havens moet versnellen.

Het eerste scorebord inzake vervoer in de EU
Ten behoeve van de topontmoeting voor de vervoerssector die in maart plaatsvond, 
heeft de Commissie voor de eerste keer een scorebord inzake vervoer in de EU (77) 
bekend gemaakt. Daarin worden de prestaties van de lidstaten in 22 vervoersgerela-
teerde categorieën met elkaar vergeleken en worden voor de meeste van deze cate-
gorieën de top vijf en de vijf minst presterende actoren gepresenteerd. Het doel van 
dit scorebord is om een momentopname te geven van de diversiteit van de prestaties 
van de lidstaten op vervoersgebied en hen te helpen hun tekortkomingen te identifice-
ren en prioriteiten voor hun beleid en investeringen vast te leggen.
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EU-SCOREBORD INZAKE VERVOER
Prestaties van de EU-lidstaten voor geselecteerde indicatoren
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2,25 13,39 0,6 3,70 0,12 158,9 4,96 6,28 5,97 127,9 85,5 65 0,34 2 3 0 5 2

3 36,50 0 0,06 62,5 3,05 3,92 4,19 149,2 70,3 82 2,33 1 2 0 2 0

2,25 13,66 2,94 2,87 70,9 4,59 4,42 5,76 140,8 34,0 63 0,57 1 2 0 4 2

1,5 27 10 15,56 0,43 204,8 4,47 5,68 5,64 117 23,6 32 0,29 1 1 1 2 1

1,5 28,60 10 3,33 0,00 159,9 5,72 5,85 6,08 141,5 59,2 41 0,29 0 1 1 4 1

2,25 30 56 0,27 2,92 86,2 3,56 5,60 4,14 150,1 16,7 61 2,00 0 1 1 1 1

1,5 0 0 2,10 0,75 196,4 4,05 5,19 5,55 124,8 2,7 42 0 2 0 0 3 0

3,25 0 0 25,62 0,00 107,1 2,73 4,49 5,26 121,1 17,1 81 1,44 1 2 2 6 1

2,25 16,75 0 36,04 1,00 310,9 5,88 5,78 6,04 128,6 60,6 37 0,29 1 4 2 7 1

3 32 0 17,28 0,48 180,0 6,29 5,41 6,06 124,4 54,2 50 0,23 1 3 1 3 4

n.b. 1,12 n.b. 293,3 3,10 4,30 4,37 n.b. 36,1 86 2,11

4,25 24,10 8,30 83,23 0,00 112,3 4,24 4,28 4,35 126,2 71,1 58 0,34 1 2 3 4 4

n.b. n.b. n.b. 0 n.b. 298,1 n.b. 4,84 5,28 144,5 n.b. 53 n.b. 1 n.b. 0 2 2

n.b. 22,60 11,70 0,23 n.b. n.b. 4,18 5,10 5,39 151,9 13,4 86 1,38 0 2 1 0 1

n.b. 0 0 n.b. 102,9 4,67 5,13 4,32 144,2 6,9 85 1,90 2 2 1 1 0

289,6 5,03 5,40 5,59 137 95,3 87 0 2 1 0 2 1

2 31,80 2,90 0,00 152,6 3,56 3,92 3,94 146,9 38,3 59 1,42 0 2 0 4 1

n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 5,77 5,75 121,5 n.b. 54 n.b. 0 n.b. 0 2 1

2,25 36 5 1,78 0,18 158,9 5,48 6,79 6,46 118,5 75,2 0,41 0 0 0 2 1

1,5 17,60 5,70 0,00 204,4 5,22 4,72 5,40 135,6 70,9 54 0,68 2 2 1 2 2

32,93 51,40 0,83 27,8 2,56 3,68 3,91 141,9 60,5 87 2,24 1 4 0 4 1

2,25 5,83 3,00 259,6 4,44 5,18 5,62 117,6 64,1 62 1,07 4 3 0 5 4

n.b. 53,68 20,61 0,06 n.b. 17,4 2,33 3,00 3,36 139 37,4 92 2,86 1 2 0 1 1

2,25 3,55 373,6 3,24 5,09 4,33 133,4 41,4 61 0,59 2 3 0 1 1

1,5 11,76 0 0,00 77,6 4,35 3,69 3,23 140,9 43,9 42 2,48 1 1 0 2 1

1,5 0 0 5,92 1,68 146,3 5,87 6,38 6,22 139,1 53,4 48 0,29 0 2 0 2 2

1,5 16,84 0,64 202,5 4,57 5,82 5,73 135,4 73,6 28 0,23 1 0 0 2 0

1,5 53,60 90,20 65,26 0,00 58,0 5,01 5,68 5,61 132,9 34,1 29 0,10 1 1 1 2 2

n.b. 28 21 n.b. n.b. 141,5 4,35 5,05 5,13 132,2 53,5 52 1,00 29 46 15 75 38
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Interne markt voor energie

Geboekte vooruitgang
Een geïntegreerde markt is de basis voor het op kostenefficiënte wijze koolstofarm 
maken van Europa’s energiesystemen. Een concurrerende en geïntegreerde interne 
markt levert de belangrijkste zekerheid wat de continuïteit van de gasvoorziening 
betreft.

Op zijn vergadering van oktober (78) heeft de Europese Raad gewezen op het funda-
mentele belang van een volledig functionerende en onderling verbonden interne 
energiemarkt en werd beklemtoond dat alle inspanningen met urgentie moeten 
worden gericht op de snelle voltooiing van die interne markt.

Overeenkomstig de in oktober over dat onderwerp gepubliceerde mededeling van de 
Commissie (79) is er aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de voltooiing van de interne 
energiemarkt. De integratie van de energiemarkt in de EU heeft al veel positieve 
resul taten opgeleverd: de consumenten hebben meer keuze bij het uitkiezen van een 
energieleverancier; de wholesaleprijzen voor elektriciteit zijn met een derde gedaald 
en de wholesaleprijzen voor gas zijn tussen 2008 en 2012 stabiel gebleven; en de 
grensoverschrijdende handel met gas en elektriciteit tussen de EU-landen is toegeno-
men.

Om hiervan ten volle te kunnen profiteren, zijn meer investeringen vereist voor de 
aanleg van strategische grensoverschrijdende infrastructuur en voor de ontwikkeling 
van slimme elektriciteitsnetwerken. Er moeten gemeenschappelijke en transparante 
regels worden ingevoerd voor de manier waarop de energienetten moeten worden 
gebruikt om zo een goede werking van de interne energiemarkt mogelijk te maken.

Energiemarkten kunnen slechts goed functioneren als zij onderling goed zijn gekop-
peld. De werkzaamheden van de Commissie in 2014 waren toegespitst op projecten 
van gemeenschappelijk belang en op de omschrijving van de infrastructuurprojecten 
die cruciaal zijn voor de energievoorzieningszekerheid.

In het kader van de „Connecting Europe”-financieringsfaciliteit is voor de periode 
2014–2020 in totaal 5,85 miljard EUR toegewezen aan de ondersteuning van trans-
Europese energie-infrastructuur. In november heeft de Commissie 647 miljoen EUR 
toegewezen aan belangrijke energie-infrastructuur. Het geld gaat naar 34 acties die 
zijn geselecteerd naar aanleiding van een oproep tot het indienen van voorstellen in 
het kader van de faciliteit. Deze acties dragen het etiket „projecten van gemeen-
schappelijk belang” en profiteren van snellere en doeltreffendere procedures met 
betrekking tot de verlening van vergunningen en van verbeterde behandeling vanuit 
de regelgeving.

Günther Oettinger,  
commissaris voor Energie  

tot en met 31 oktober,  
stelt de Europese strategie  
voor energiezekerheid voor,  

die een uitgebreid plan  
moet invoeren om de 
voorzienings zekerheid  
te versterken. Brussel,  

België, 28 mei.



O N D E R S T E U N I N G  V A N  H E T  E C O N O M I S C H  H E R S T E L ,  D E  G R O E I  E N  B A N E N S C H E P P I N G 107

Van de 34 verleende subsidies vallen er 16 onder de aardgassector en 18 onder  
de elektriciteitssector. Een aantal van de ondersteunde projecten is in de Europese 
strategie voor energiezekerheid (80) van 28 mei bovendien aangemerkt als sleutel-
projecten op het gebied voorzieningszekerheid.

Een volledig functionerende en geïntegreerde interne energiemarkt is ook van cruciaal 
belang voor de verwezenlijking van energievoorzieningszekerheid en het op kosten-
effectieve wijze bereiken van de langetermijnbeleidsdoelstelligen van de EU. Dit is 
een van de belangrijkste elementen van de op verzoek van de Europese Raad in mei 
door de Commissie vastgestelde mededeling.

De Europese Raad van oktober heeft, daarbij ondersteund door de lidstaten, de Com-
missie verder verzocht urgente maatregelen te nemen om het minimumstreefcijfer 
van 10 % elektriciteitsinterconnectie te bereiken in 2020. De Europese Raad heeft ook 
een streefdoelstelling vastgesteld om te komen tot een elektriciteitsinterconnectie 
van 15 % tegen 2030 en heeft de Commissie opgedragen op gezette tijden over de 
vooruitgang op dit gebied te rapporteren. Overeenkomstig de conclusies van de Euro-
pese Raad zullen beide doelstellingen worden bereikt door de tenuitvoerlegging van 
projecten van gemeenschappelijk belang (81).

Kader voor klimaat en energie tot 2030
In januari heeft de Commissie een nieuw EU-kader gepresenteerd inzake klimaat en 
energie voor de periode tot 2030 (82). Het voorstel voorziet in een vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen met 40 % ten opzichte van het niveau van 1990, 
een EU-breed bindend streefcijfer voor hernieuwbare energie van minimaal 27 % 
van het totale verbruik, hernieuwde ambities voor het energie-efficiëntiebeleid, een 
nieuw governance systeem en een nieuwe reeks indicatoren voor het waarborgen van 
concur rerende, betaalbare en voorzieningszekere energie.

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter  
van de Europese Commissie, 
bevoegd voor de Energie-unie 
sinds 1 november, ontvangt  
Maria van der Hoeven, uitvoerend 
directeur van het Internationaal 
Energieagentschap (IEA), die  
hem het verslag „Energy policies 
of IEA countries — European 
Union 2014 review” overhandigt. 
Berlaymont-gebouw, Brussel, 
België, 1 december.



A L G E M E E N  V E R S L A G  2 0 1 4  —  H O O F D S T U K  3108

AANDEEL VAN HERNIEUWBARE ENERGIE IN HET  
TOTALE EINDENERGIEVERBRUIK, EU-28, 2004–2012

Uitgaande van deze beleidsvoorstellen heeft de Europese Raad in oktober overeen-
stemming bereikt over de voornaamste doelstellingen en de architectuur voor het 
beleidskader inzake klimaat en energie tot 2030 (83). Dit omvat een bindend EU-
streefcijfer van een vermindering van de huishoudelijke broeikasgasemissies met 
minimaal 40 % in 2030, vergeleken met 1990; een bindend EU-streefcijfer voor het 
aandeel van in de EU gebruikte hernieuwbare energie van minimaal 27 %; en een 
indicatieve verhoging van de energie-efficiëntie van minimaal 27 %, waarbij in 2020 
een beoordeling plaatsvindt met als uitgangspunt een EU-niveau van 30 % in 2030.

EMISSIES VAN BROEIKASGASSEN, EU-28, 1990–2012

Deze streefcijfers zullen de energievoorzieningszekerheid van de EU verbeteren, bij-
dragen tot een vermindering van de afhankelijkheid van ingevoerde fossiele brand-
stoffen en de concurrentiekracht van de EU in het algemeen versterken. Het besluit 
bevestigt de positie van de Europese Unie als wereldleider op het gebied van de strijd 
tegen klimaatverandering. Het overeengekomen broeikasgasstreefcijfer geeft aan 
hoeveel de EU zal bijdragen aan de mondiale klimaatveranderingsovereenkomst die 
in 2015 in Parijs, Frankrijk, moet worden gesloten (84).
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Energie-unie
De Europese Raad heeft op zijn top in juni (85) overeenstemming bereikt over de stra-
tegische agenda van de Europese Unie voor de komende vijf jaar. De strategische 
agenda is gebaseerd op vijf overkoepelende prioriteiten, waarvan „een energie-unie 
met een toekomstgericht klimaatbeleid” er één is. De nieuwe Commissievoorzitter 
Jean-Claude Juncker heeft deze strategische hoofddoelstellingen bevestigd in zijn 
politieke beleidslijnen voor de nieuwe Commissie (86), en de Europese Raad van 
december deed een oproep tot de Commissie om haar strategie ruimschoots vóór de 
top in maart 2015 te presenteren (87). De nieuwe Commissie heeft een begin gemaakt 
met de uitwerking van voorstellen voor een Europese energie-unie.

Telecommunicatie en de digitale eengemaakte markt

Tot wel 50 % lagere roamingtarieven door toedoen van de EU
Op 1 juli heeft de EU de maximumtarieven voor het downloaden van data met meer 
dan de helft verlaagd, van 45 cent per megabyte tot 20 cent per megabyte (exclu-
sief btw). Het is nog goedkoper geworden om overal in de EU kaarten te gebruiken, 
video's te bekijken, e-mails te checken en sociale netwerken bij te werken. Sinds de 
maximumtarieven voor dataroaming werden ingevoerd, is het dataverbruik explosief 
gestegen. Roaming tarieven waren het hoogst toen de EU in 2007 begon actie te 
ondernemen. Als resultaat daarvan zijn de prijzen voor roamingdiensten in 2014 (in 
vergelijking met 2007) 80 tot 90 % gedaald.

DATAROAMING
Vanaf 1 juli kost 1 megabyte 0,20 EUR (exclusief btw), voor 1 EUR kunt u:

Günther Oettinger,  
commissaris voor Digitale 
Economie en Samenleving, 
aangetreden op 1 november,  
op een pers conferentie  
op 2 december in het  
Berlaymont-gebouw  
in Brussel, België.

50 prentbriefkaarten 
naar huis mailen

vijf keer een 
kaart raadplegen

gedurende 
tien minuten 
onlinenieuws 

bekijken

een Skype-gesprek 
van iets meer dan  

één minuut voeren of een 
videogesprek van 
6 tot 10 seconden

een tien minuten 
durende „beste goals”-

video op YouTube bekijken

een app 
downloaden

drie hogeresolutie-
foto’s uploaden

25 keer betalen 
met de app van uw bank

één vrij lange 
PowerPoint-
presentatie 

uploaden naar 
de cloud

een halfuur actief 
zijn op Facebook
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Nieuwe EU-regels om kosten voor internet te verlagen
In juni is een nieuwe richtlijn in werking getreden die gericht is op het verlagen van de 
kosten voor het installeren van snelle internetaansluitingen met 30 % (88).

Deze nieuwe wetgeving zal ertoe bijdragen dat de doelstellingen van de digitale 
agenda worden verwezenlijkt. In 2020 zou iedereen in de EU toegang moeten hebben 
tot internet met een snelheid van ten minste 30 megabits per seconde.

Commissie brengt aantal gereguleerde telecommunicatiemarkten in 
Europa terug
Op grond van de EU-regels inzake telecommunicatie moet de Commissie regelmatig 
een herziene aanbeveling over de relevante producten- en dienstenmarkten (89) aan-
nemen. In oktober heeft de Commissie met instemming van de lidstaten besloten dat 
twee telecommunicatie markten in Europa niet meer worden gereglementeerd en dat 
van nog eens twee markten de definitie wordt aangepast in verband met de ontwik-
kelingen van de markt en de technologie.

De twee geliberaliseerde markten zijn de retailmarkt voor toegang tot het vaste 
telefoon net en de wholesalemarkt voor gespreksopbouw op het vaste telefoonnet. De 
Commissie past daarnaast de definitie aan van twee breedbandmarkten. Daarmee 
wordt de regeldruk beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor concurrerende breed-
bandtoegang en investeringen.

EU-regels inzake elektronische identificatie en vertrouwensdiensten 
treden in werking
De eIDAS-verordening (90) voorziet in het gebruik van elektronische identificatie-
middelen en vertrouwensdiensten (dat wil zeggen elektronische handtekeningen, 
elektronische zegels, tijdstempels, elektronisch aangetekende bezorging en authen-
ticatie van websites) door burgers, bedrijven en overheidsdiensten om toegang te 
krijgen tot onlinediensten of elektronische transacties te beheren. Burgers zullen in 
staat zijn beveiligde grensoverschrijdende elektronische transacties te verrichten en 
hun rechten in de hele EU ten volle te benutten op verschillende gebieden, variërend 
van inschrijving aan een buitenlandse universiteit tot elektronische medische dos-
siers. Hierdoor wordt de administratieve rompslomp voor bedrijven teruggedrongen. 
Het is bijvoorbeeld mogelijk in de hele EU elektronisch deel te nemen aan openbare 
aan bestedingen.

De verordening is in september in werking getreden. Nadat de desbetreffende  
uit voerings handelingen zijn vastgesteld (naar verwachting medio 2015), kunnen de 
lidstaten op vrijwillige basis overgaan tot erkenning van elektronische identificatie uit 
andere lidstaten waarvan kennis is gegeven. De regels voor vertrouwensdiensten zijn 
met ingang van 1 juli 2016 van toepassing. De verplichte wederzijdse erkenning van 
eID’s is vanaf medio 2018 van toepassing.

Andrus Ansip, vicevoorzitter  
van de Europese Commissie, 

bevoegd voor de Digitale 
Eengemaakte Markt, in gesprek 
met Vĕra Jourová, commissaris 

voor Justitie, Consumenten zaken 
en Gendergelijkheid, allebei 

aangetreden op 1 november,  
op de wekelijkse vergadering  

van het college op 10 december 
in het Berlaymont-gebouw, 

Brussel, België.

DE EU-PROGRAMMEERWEEK
Ongeveer 100 000 kinderen, 

ouders en leraren uit 38 landen 
hebben van 11 tot en met 

17 oktober deelgenomen aan 
de EU-programmeerweek.  

Het doel was programmeren 
zichtbaarder te maken en de 

benodigde vaardigheden 
inzichtelijk te maken.
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Intellectuele- en industriële-eigendomsrechten

Bescherming van intellectuele-eigendomsrechten
Voor de geglobaliseerde economie van vandaag zijn de kennisindustrieën van steeds 
groter belang: zij hebben de crisis goed doorstaan en maken een sterke groei door. 
Het aantal nieuwe Europese octrooiregistraties en geregistreerde gemeenschaps-
merken en -modellen is tussen 2003 en 2012 meer dan verdubbeld. De vele activi-
tei ten die inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten (IER) kunnen deze 
positieve trend echter schade toebrengen. Alleen al in 2012 hebben de EU-instanties 
voor grensbewaking 90 000 gevallen geregistreerd van vermoedelijke schending van  
de intellectuele-eigendomsrechten (in 2005 waren dat er minder dan 27 000). De 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling raamt het jaarlijkse 
verlies voor de wereldeconomie door IER-inbreuken op zo’n 200 miljard EUR.

Daarom geldt vanaf begin 2014 een nieuwe verordening (91) inzake de handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten van goederen die de EU-grenzen passeren. De 
verordening voorziet onder meer in de vroegtijdige vernietiging van verdachte goede-
ren en vereenvoudigde procedures voor kleine zendingen teneinde de lasten voor de 
douane autoriteiten en de houders van rechten te verlichten, met name in de context 
van de explosieve groei van de verkoop via internet. In juli heeft de Commissie twee 
mededelingen aangenomen: een actieplan om IER-inbreuken in de EU aan te pak-
ken (92) en een strategie voor de bescherming en handhaving van IER in landen buiten 
de EU (93). Het actieplan omvat een aantal acties waarmee de nadruk van het hand-
havingsbeleid van de EU inzake IER wordt gelegd op inbreuken op commerciële schaal 
(de zogeheten „follow-the money”-benadering). De strategie voor een internationale 
aanpak onderzoekt de veranderingen van de laatste tijd en omvat maatregelen waar-
mee de Commissie beter kan optreden om in derde landen strengere IER-normen  
te promoten en de handel in producten die inbreuk maken op de intellectuele- 
eigendomsrechten in te dammen.

Collectief beheer van rechten

In februari heeft de Europese Unie de nieuwe richtlijn betreffende het collectieve 
beheer van auteursrechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten 
inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan (94) vastgesteld.

De richtlijn streeft ernaar het functioneren te verbeteren van collectieve beheer-
organisaties die optreden als bemiddelaars tussen houders van het auteursrecht 
of verwante rechten in uiteenlopende branches, zoals muziek, boeken en films, en 
de dienstverleners die van plan zijn hun werken te gebruiken.

De richtlijn voorziet in regels voor het bestuur en de transparantie van collectieve 
beheerorganisaties en zorgt ervoor dat rechthebbenden inspraak hebben in het 
beheer van hun rechten. Daarnaast omvat de richtlijn voorschriften die de multi-
territoriale licentie verlening van auteursrechten inzake muziekwerken voor 
online gebruik door collectieve beheerorganisaties faciliteren. De richtlijn draagt 
ertoe bij dat aanbieders van online diensten met één licentie in verschillende  
gebieden een groot aantal muziekwerken kunnen aanbieden. De vaststelling van 
deze richtlijn is daarom een zeer belangrijke gebeurtenis met het oog op het ver-
wezenlijken van de digitale eengemaakte markt.

De Commissie werkt momenteel nauw samen met de lidstaten om ervoor te zor-
gen dat de bepalingen van de richtlijn uiterlijk op 10 april 2016 in nationaal recht 
zijn omgezet.
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Gokken
In juli heeft de Commissie een aanbeveling betreffende onlinegokdiensten (95) aan-
genomen. De aanbeveling zet de lidstaten ertoe aan te streven naar een hoog 
beschermings niveau voor consumenten, spelers en minderjarigen door beginselen 
inzake onlinegokdiensten alsmede verantwoorde reclame en sponsoring met betrek-
king tot dergelijke diensten aan te nemen.

Antitrustbeleid

In 2014 heeft de Commissie in het kader van Verordening (EG) nr. 1/2003 (96) zes 
antitrustbesluiten vastgesteld.

Verbodsbesluiten op grond van artikel 7 van de verordening

 ▶ OPCOM (97) — De Commissie heeft S.C. OPCOM S.A. een boete van iets meer dan 
1 miljoen EUR opgelegd voor het misbruiken van zijn dominante positie op de 
Roemeense markt voor het faciliteren van de spothandel in elektriciteit. OPCOM 
exploiteert de enige stroombeurs in Roemenië. De Commissie heeft geconstateerd 
dat OPCOM gedurende meer dan vijf jaar EU-elektriciteits handelaars van buiten 
Roemenië heeft gediscrimineerd.

 ▶ Motorola (98) — De Commissie heeft een besluit vastgesteld waarin is bepaald dat 
Motorola Mobility misbruik van een machtspositie heeft gemaakt door bij de 
rechter in Duitsland een inbreukverbod tegen Apple te vorderen en af te dwingen 
op grond van een essentieel octrooi (standard essential patent — SEP) inzake 
smartphones, gezien de bijzondere omstandigheden waarin het inbreukverbod is 
toegepast. De Commissie heeft Motorola opgedragen de daaruit voortvloeiende 
negatieve gevolgen uit te bannen.

 ▶ Servier (99) — De Commissie heeft boetes opgelegd aan het Franse farmaceutische 
bedrijf Servier en aan vijf producenten van generieke genees middelen, te weten 
Niche/Unichem, Matrix (dat nu deel uitmaakt van Mylan), Teva, Krka en Lupin, voor 
het maken van een aantal afspraken om perindopril, het succesvolle geneesmiddel 
tegen hoge bloeddruk van Servier, in de EU te beschermen tegen prijsconcurrentie 
door generieke geneesmiddelen. De boetes bedroegen in totaal 427,7 miljoen 
EUR. Door technologie aan te schaffen en een reeks schikkingen van octrooigeschillen 
met generieke rivalen te treffen, heeft Servier een strategie toegepast die erop is 
gericht concurrenten buiten te sluiten en de invoering van goedkopere generieke 
geneesmiddelen te vertragen, ten nadele van publieke budgetten en patiënten.

 ▶ Slovak Telekom (100) — De Commissie heeft een boete van 38,8 miljoen EUR 
opgelegd aan Slovak Telekom a.s. en haar moederbedrijf Deutsche Telekom AG, 
omdat zij gedurende meer dan vijf jaar een oneerlijke strategie hebben toegepast 
om concurrenten van de Slowaakse markt voor breedbanddiensten te weren. Aan 
Deutsche Telekom werd bovendien een aanvullende boete van 31 miljoen EUR 
opgelegd om een voldoende afschrikkende werking te garanderen en om herhaald 
misbruik te bestraffen, aangezien Deutsche Telekom in 2003 al was beboet voor 
een „margin squeeze” op breedbandmarkten in Duitsland.

Toezeggingsbeschikkingen op grond van artikel 9 van de verordening

 ▶ Visa (101) — De Commissie heeft de toezeggingen door Visa Europe aanvaard en 
wettelijk bindend gemaakt op grond waarvan Visa Europe zijn multilaterale 
interbancaire vergoedingen voor kredietkaartbetalingen aanzienlijk verlaagt, 
namelijk tot 0,3 % van de waarde van de transactie (hetgeen overeenkomt met 
een verlaging van ongeveer 40 tot 60 %), en zijn regels hervormt teneinde de 
grensoverschrijdende mededinging te bevorderen.
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 ▶ Samsung (102) — Samsung heeft toezeggingen gedaan die door de Commissie 
wettelijk bindend zijn gemaakt op basis waarvan Samsung in Europa geen inbreuk-
verbod zal vorderen op grond van zijn essentiële octrooien inzake smartphones en 
tablets tegen licentienemers die instemmen met een gespecificeerd kader voor de 
vergunningverlening. Op grond van dat kader wordt elk geschil over billijke, redelijke 
en niet-discriminerende voorwaarden voor de desbetreffende essentiële octrooien 
voorgelegd aan een rechtbank of, indien beide partijen het ermee eens zijn, een 
bemiddelaar. De toezeggingen zorgen op die manier voor een „veilige haven” voor 
alle potentiële licentienemers van de desbetreffende essentiële octrooien van 
Samsung. Potentiële licentienemers die instemmen met het kader voor de ver-
gunningverlening genieten bescherming tegen inbreukverboden naar aanleiding 
van essentiële octrooien door Samsung.

 ▶ De Commissie heeft verder een bezwaarschrift toegezonden aan Bulgarian Energy 
Holding in verband met vermoedelijk machtsmisbruik op de wholesale markt voor 
elektriciteit in Bulgarije (103).

Richtlijn betreffende schadevorderingen

De EU-mededingingsregels worden niet alleen door de Commissie en de nationale 
mededingings autoriteiten gehandhaafd (publieke handhaving), maar ook door  
nationale rechtbanken wanneer deze op grond van de artikelen 101 en 102 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie subjectieve rechten bescher-
men, bijvoorbeeld door schadevorderingen toe te kennen aan consumenten en be-
drijven die nadelige gevolgen ondervinden door inbreuken op deze regels (civiele 
handhaving). Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie zou de volle wer-
king van de EU-mededingingsregels in het gedrang komen als individuen geen ver-
goeding kunnen vorderen voor schade die is veroorzaakt door inbreuken op deze 
regels. Als gevolg van procedurele belemmeringen en de onzekere rechtspositie 
worden in de praktijk momenteel slechts enkele slachtoffers schadeloos gesteld. 
Bovendien lopen de nationale regels sterk uiteen. Als gevolg daarvan is de kans dat 
slachtoffers schadeloos worden gesteld in hoge mate afhankelijk van de lidstaat 
waar zij wonen. Op slechts ongeveer 25 % van de inbreukbeslissingen die de  
Commissie tussen 2006 en 2012 heeft genomen, zijn particuliere schadeclaims 
gevolgd. De meerderheid daarvan vond plaats in slechts enkele lidstaten.

Op 26 november is de richtlijn over schadevorderingen in mededingingszaken (104) 
vastgesteld door het Parlement en de Raad. Aan de vaststelling van de richtlijn 
ging in juni 2013 een Commissievoorstel (105) vooraf.

Met het voorstel worden regels ingevoerd op basis waarvan slachtoffers van in-
breuken op de EU-mededingingsregels ondersteuning krijgen om hun rechten op 
volledige schadevergoeding op doeltreffende wijze te kunnen uitoefenen. Dankzij 
deze regels krijgen slachtoffers bijvoorbeeld gemakkelijker toegang tot bewijs-
materiaal, wordt voorzien in toereikende verjaringstermijnen en krijgt de rechter de 
bevoegdheid om in te schatten welke schade er is geleden. Met de richtlijn wordt 
verder de wisselwerking tussen de publieke en de civiele handhaving van het mede-
dingingsrecht geregeld, zodat de effectieve handhaving van de mededingings regels 
van de Unie wordt gegarandeerd. De richtlijn waarborgt dat slachtoffers die schade-
vergoeding vorderen, kunnen profiteren van de publieke handhaving van het mede-
dingingsrecht, bijvoorbeeld doordat het besluit van een nationale mededingings-
autoriteit voor de rechtbank in die lidstaat als onweerlegbaar bewijs van de inbreuk 
geldt. Bovendien waarborgt de richtlijn dat de doeltreffend heid van de publieke 
handhaving niet wordt belemmerd door particuliere handhaving, met name ten 
aanzien van clementieregelingen die een essentieel instrument vormen voor het 
opsporen en bestraffen van kartels. Verklaringen met betrekking tot clementie mo-
gen daarom nooit openbaar worden gemaakt bij schadevorderingen. Bovendien 
worden er bepaalde (voorwaardelijke) beperkingen ten aanzien van de gezamen-
lijke en hoofdelijke aansprakelijkheid opgelegd aan partijen die immuniteit krijgen.
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AANTAL INTERVENTIES IN ANTITRUST- EN KARTELZAKEN  
IN DE PERIODE 2005–2013

Kartels

De Commissie heeft tien kartelbesluiten vastgesteld en boetes voor een totaalbedrag 
van bijna 1,7 miljard EUR opgelegd.

 ▶ De Commissie heeft geconstateerd dat de vier grootste producenten van flexibel 
polyurethaanschuim — Vita, Carpenter, Recticel en Eurofoam — deel uitmaakten 
van een kartel en hen in totaal 114 miljoen EUR aan boetes opgelegd. Flexibel 
polyurethaanschuim wordt voornamelijk gebruikt in meubilair, bijvoorbeeld in 
matrassen en bankstellen, en in de automobielindustrie (106).

 ▶ In het kader van een kartelschikking heeft de Commissie boetes opgelegd van in 
totaal 5,97 miljoen EUR aan de twee voornaamste Europese spotbeurzen voor 
elektriciteit — EPEX Spot (EPEX) en Nord Pool Spot (NPS) — voor het feit dat zij 
hadden afgesproken in de Europese Economische Ruimte (EER) niet met elkaar te 
concurreren wat betreft diensten op de spotmarkt voor elektriciteit. Beurzen voor 
elektriciteit zijn georganiseerde markten waarop handel in elektriciteit plaatsvindt. 
Handel op de spotmarkt heeft betrekking op de korte termijn, bijvoorbeeld op 
dezelfde dag of de volgende dag. De boete voor NPS en EPEX is met 10 % verlaagd, 
aangezien zij hebben ingestemd met een schikkings voorstel van de Commissie (107).

Kartel — verbod

Antitrust — andere (2) 
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Bron: DG Concurrentie.
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 ▶ Bij een andere schikkingszaak heeft de Commissie geconstateerd dat Lutèce, 
Prochamp en Bonduelle gedurende meer dan een jaar een kartel hadden gevormd 
om in Europa de prijzen voor champignonconserven vast te leggen en klanten 
onderling te verdelen. Hiervoor zijn boetes opgelegd voor in totaal 32,2 miljoen 
EUR. Lutèce had het bestaan van het kartel aan de Commissie meegedeeld, 
waardoor het in het kader van de clementieregeling van de Commissie van 2006 
immuniteit kreeg en geen boete hoefde te betalen. De boete van Prochamp werd 
verlaagd. Aangezien alle drie de bedrijven ermee instemden een schikking met de 
Commissie te treffen, werden hun boetes met nog eens 10 % verlaagd (108).

 ▶ Een andere kartelschikking had betrekking op producenten van lagers voor auto's 
en vrachtwagens. Aan twee Europese bedrijven — SKF en Schaeffler — en vier 
Japanse bedrijven — JTEKT, NSK, NFC en NTN, inclusief het Franse dochterbedrijf 
daarvan NTN-SNR — werden boetes van in totaal 953 miljoen EUR opgelegd voor 
het vormen van een kartel op de markt voor lagers voor de automobielindustrie. 
Auto- en vrachtwagenfabrikanten gebruiken dergelijke lagers om de wrijving 
tussen bewegende delen van voertuigen te verlagen (109).

 ▶ De Commissie heeft Ervin, Winoa, Metalltechnik Schmidt en Eisenwerk Würth 
boetes opgelegd voor een totaalbedrag van 30,7 miljoen EUR voor het gedurende 
meer dan zes jaar vormen van een kartel, waarbij verboden afspraken waren 
gemaakt over de prijzen voor staalgrit voor staalstralen in Europa. Staalgrit voor 
staalstralen bestaat uit losse staaldeeltjes. Het wordt gebruikt voor het reinigen of 
verbeteren van metalen oppervlakken in de staal-, de automobiel-, de metaal-
verwerkende en de petrochemische industrie. Het wordt ook gebruikt voor het 
zagen van harde steensoorten, zoals graniet en marmer. Ervin had het bestaan van 
het kartel aan de Commissie meegedeeld, waardoor het immuniteit kreeg en geen 
boete hoefde te betalen. Aangezien alle vier de bedrijven ermee instemden een 
schikking te treffen, werden hun boetes met 10 % verlaagd (110).

 ▶ De Commissie heeft geconstateerd dat elf producenten van ondergrondse en 
onderzeese hoogspanningskabels — ABB, Nexans, Prysmian (voorheen Pirelli), 
J-Power Systems (voorheen Sumitomo Electric en Hitachi Metals), Viscas (voorheen 
Furukawa Electric en Fujikura), EXSYM (voorheen SWCC Showa en Mitsubishi Cable), 
Brugg, NKT, Silec (voorheen Safran), LS Cable en Taihan — een kartel vormden en 
heeft deze bedrijven boetes opgelegd voor een totaalbedrag van 301,6 miljoen 
EUR. Dergelijke kabels worden gewoonlijk gebruikt om opwekkingscapaciteit aan te 
sluiten op het elektriciteitsnet en voor de onderlinge verbinding van elektriciteits-
netten in verschillende landen (111).
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 ▶ De Commissie heeft producenten van smartcardchips 138 miljoen EUR aan boetes 
opgelegd voor de vorming van een kartel betreffende smartcardchips. Infineon, 
Philips, Samsung en Renesas (op dat moment een joint venture van Hitachi en 
Mitsubishi) hadden afspraken gemaakt over hun marktgedrag ten aanzien van 
smartcardchips in de EER. Renesas had de Commissie op de hoogte gebracht van 
het bestaan van het kartel en kreeg daarom in het kader van de clementieregeling 
van de Commissie van 2006 volledige immuniteit (112).

 ▶ In een andere schikkingszaak heeft de Commissie geconstateerd dat twee 
internationale banken — Royal Bank of Scotland (RBS) en J.P.Morgan — van maart 
2008 tot juli 2009 een illegaal bilateraal kartel vormden dat erop was gericht de 
Libor-benchmarkrente in Zwitserse frank te beïnvloeden. RBS heeft de Commissie 
op de hoogte gebracht van het bestaan van het kartel, kreeg daarom immuniteit 
en hoefde geen boete te betalen. Aangezien J.P.Morgan aan het onderzoek heeft 
meegewerkt, kreeg het in het kader van de clementieregeling van de Commissie 
een verlaagde boete van 61,6 miljoen EUR, en bovendien een verlaging van 10 % 
aangezien het instemde met het schikkingsvoorstel van de Commissie (113).

 ▶ Daarnaast werd geconstateerd dat vier internationale banken — RBS, UBS, 
J.P.Morgan en Crédit Suisse — in de EER een kartel vormden voor „bid-ask spreads” 
op rentederivaten in Zwitserse frank. De Commissie heeft boetes opgelegd voor 
een totaalbedrag van 32,3 miljoen EUR. RBS had het bestaan van het kartel aan de 
Commissie meegedeeld en kreeg daarom immuniteit. Aangezien UBS en J.P.Morgan 
aan het onderzoek meewerkten, werden hun boetes in het kader van de clementie-
regeling verlaagd. De boetes voor alle vier de banken werden met 10 % verlaagd, 
omdat zij instemden met een schikkingsvoorstel (114).

 ▶ De laatste schikkingszaak van het jaar had betrekking op vijf producenten van 
enveloppen — Bong (Zweden), GPV en Hamelin (Frankrijk), Mayer-Kuvert (Duitsland) 
en Tompla (Spanje) — aan wie een boete werd opgelegd van in totaal 19,4 miljoen 
EUR voor het maken van verboden prijsafspraken en het verdelen van afnemers 
van bepaalde soorten enveloppen (115).

De Commissie heeft bezwaarschriften verzonden aan bedrijven die worden verdacht 
van betrokkenheid bij een kartel betreffende rentederivaten in euro (116) en bij kartels 
betreffende rentederivaten in yen (117). Drie andere bezwaarschriften hadden betrek-
king op samenwerking op het gebied van een nieuw koudemiddel dat wordt gebruikt 
in airconditioningsystemen in auto's (118), verboden prijsafspraken met betrekking tot 
staalgrit (119) en verboden prijsafspraken tussen producenten van zware en middel-
zware vrachtwagens (120).

Er zijn onaangekondigde inspecties uitgevoerd in de sector uitlaatsystemen voor  
auto’s (121) en in de sector biobrandstoffen (122).

Fusies

Vanaf januari 2014 is het vereenvoudigingspakket (123) met succes ten uitvoer gelegd; 
hierdoor is het aantal vereenvoudigde zaken toegenomen tot bijna 70 % en zijn 
aanmeldingen inzake concentratie voor bedrijven gemakkelijker gemaakt. In juli heeft 
de Commissie vervolgens een Witboek over een mogelijke hervorming van de  
EU-concentratieverordening (124) gepubliceerd. De voorstellen zijn erop gericht de EU-
concentratiecontrole uitgebreider te maken door ervoor te zorgen dat de Commissie 
een betere aanpak kan hanteren ten aanzien van minderheidsdeelneming die geen 
overwegende zeggenschap oplevert en gevolgen kan hebben voor de mededinging op 
een markt, waarbij het systeem eenvoudig moet blijven en voor lagere lasten voor het 
bedrijfsleven moet zorgen. Daarnaast wordt in het witboek voorgesteld dat verwijzin-
gen van zaken tussen de lidstaten en de Commissie eenvoudiger en sneller worden 
gemaakt, en dat de bureaucratische rompslomp wordt teruggebracht, waardoor de 
procedures worden gestroomlijnd.
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In 2014 zijn er 145 concentraties bij de Commissie aangemeld en is er in 123 zaken 
zonder verdere voorwaarden goedkeuring verleend. Drie concentraties werden goed-
gekeurd met verbintenissen in fase I en twee concentraties met verbintenissen in 
fase II (125).

AANTAL CONCENTRATIEBESCHIKKINGEN  
IN DE PERIODE 2005–2013

Tot de concentraties die tijdens het fase I-onderzoek zonder verdere voorwaarden zijn 
goedgekeurd, behoort onder meer de overname van de activiteiten van Dalkia in 
Frankrijk door EDF en de concentratie van twee internationale reclame- en communi-
catiegroepen, Publicis en Omnicom. Eén zaak is na een fase II-onderzoek zonder 
verdere voorwaarden goedgekeurd, namelijk de overname door Holcim van de regio-
nale activiteiten op het gebied van bouwmaterialen van Cemex, met name in het 
westen van Duitsland.

Bron: DG Concurrentie.

Interventies (met inbegrip van een verbod in 2007).
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Tot de voorbeelden van concentraties die na corrigerende maatregelen zijn goed-
gekeurd, behoren twee concentraties in de chemische sector: de vorming van een joint 
venture tussen Solvay en INEOS in de sector polyvinylchloride (pvc) (126) die werd 
goedgekeurd na afstoting van meerdere fabrieken; en de overname door Huntsman 
van activa met betrekking tot titaandioxide van Rockwood (127), waarbij ook afstotin-
gen plaatsvonden. Er ware ook twee gevallen in de sector mobiele telefonie: de 
overname van de Duitse mobieletelecommunicatie onderneming E-Plus door Telefóni-
ca Deutschland (128); en de overname van de mobieletelecommunicatieactiviteten van 
Telefónica Ireland (O2 Ireland) door Hutchison 3G (129). In beide gevallen is de goed-
keuring afhankelijk gesteld van een reeks toezeggingen om de mededinging op de 
respectieve markten te waarborgen. Andere concentraties die met de nodige aanpas-
singen zijn goedgekeurd, zijn de overname van de GLSV-activiteiten (glass laminating 
solutions/vinyls) van het chemiebedrijf DuPont door rivaal Kuraray (130); de overname 
van de Spaanse producent van metalen conservenblikken voor voedingsmiddelen 
Mivisa door rivaal Crown (131); de overname van de Nederlandse exploitant van kabel-
televisie Ziggo door Liberty Global (132); de overname van de Finse producent van 
koolstofstaal Rautaruukki door diens Zweedse rivaal SSAB (133); de concentratie van 
de bananenleveranciers Chiquita Brands International en Fyffes (134); de concentratie 
van de transportbedrijven Hapag Lloyd en Compañía Sudamericana de Vapores (135); 
de overname van de in Ierland gevestigde fabrikant van medische apparatuur  
Covidien door het Amerikaanse bedrijf Medtronic (136); de verwerving door Etihad van 
gezamenlijke zeggenschap over Alitalia (137); de overname van een deel van de activi-
teiten op het gebied van frictiemateriaal van Honeywell door rivaal Federal-Mogul (138); 
en de oprichting van een joint venture op het gebied van lucht- en ruimtevaart  
en defensie tussen Airbus en Safran (139). In al deze gevallen was er sprake van afsto-
tingen.

Verder heeft de Commissie een inbreukbeslissing vastgesteld en een boete van 
20 miljoen EUR opgelegd voor schending van de standstill-verplichting door Marine 
Harvest, dat de overname van Morpol voortijdig heeft uitgevoerd (140).

Staatssteun

In 2014 heeft de Commissie de ambitieuze hervorming van de regels inzake staats-
steuntoezicht voltooid, waarvoor in 2012 in de mededeling van de Commissie over de 
modernisering van het EU-staatssteunbeleid (141) het startschot was gegeven. In 
2014 heeft de Commissie de volgende richtsnoeren en verordeningen vastgesteld:

 ▶ richtsnoeren inzake risicofinanciering (142);

 ▶ richtsnoeren inzake luchtvaartsteun (143);

 ▶ een O&O&I-steunkader (144);

 ▶ richtsnoeren inzake milieubescherming en energie (145);

 ▶ een algemene groepsvrijstellingsverordening (146);

 ▶ belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (147);

 ▶ richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële onder-
nemingen (148).

Margrethe Vestager, commissaris 
voor Mededinging sinds 

1 november, verstrekt 
gedetailleerde informatie over  

de maatregelen die werden 
genomen tegen een vermoedelijk 

kartel van vrachtwagen-
constructeurs, strijdig met de 

EU-mededingingsregels. 
Berlaymont-gebouw, Brussel, 

België, 20 november.
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Met het herziene en vereenvoudigde pakket regels worden de groei en het concur-
rentievermogen bevorderd doordat de administratieve lasten worden verminderd en 
de lidstaten snel „goede steun”-maatregelen mogen nemen om het economisch her-
stel en de Europa 2020-doelstellingen te ondersteunen. De herziene en uitgebreide 
algemene groepsvrijstellingsverordening vormt de hoeksteen van de hervorming. De 
verordening biedt het voornaamste rechtskader op basis waarvan de lidstaten steun 
mogen toekennen zonder dit van tevoren bij de Commissie aan te melden. De wer-
kingssfeer van de verordening is uitgebreid, zowel verticaal door de aanmeldings-
drempels en de maximale steunintensiteiten te verhogen, als horizontaal door de 
toevoeging van nieuwe steuncategorieën. Indien de kenmerken van „goede steun” van 
tevoren niet duidelijk kunnen worden gedefinieerd, zal de Commissie voorgestelde 
steunmaatregelen blijven beoordelen aan de hand van een reeks herziene en gecon-
solideerde thematische richtsnoeren.

Daarnaast is de Commissie in 2014 begonnen met diepgaande onderzoeken naar 
mogelijke staatssteun die via „tax rulings” is toegekend aan Apple in Ierland,  
Starbucks in Nederland en Fiat Finance and Trade alsmede Amazon in Luxemburg. De 
„tax rulings” hebben betrekking op verrekenprijzen tussen entiteiten van dezelfde 
groep. Met verrekenprijzen — de prijzen die worden berekend voor transacties tussen 
entiteiten van dezelfde groep — wordt de grondslag bepaald op basis waarvan een 
onderneming in een bepaald rechtsgebied wordt belast. Door te hoge of te lage prij-
zen voor bepaalde goederen of diensten aan leden van de groep te berekenen, kunnen 
bedrijven hun winsten verplaatsen van rechtsgebieden met hoge belastingen naar 
rechtsgebieden met lage belastingen. Hierdoor wordt de totale belastingdruk van de 
bedrijven lager en worden de belastinggrondslagen in de EU-lidstaten uitgehold. In 
alle gevallen heeft de Commissie verklaard te betwijfelen of de belastingautoriteiten 
hadden ingestemd met verrekenprijs regelingen die niet aan de beginselen van „arm's 
length” voldoen (dat wil zeggen regelingen die de marktprijzen weerspiegelen). Indien 
bepaalde bedrijven verrekenprijzen zouden mogen toepassen die niet marktconform 
zijn, zouden de belastingautoriteiten aan die bedrijven een selectief voordeel ver-
lenen.

Grotere administratieve doelmatigheid

Programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving
Om ervoor te zorgen dat de beleidsdoelstellingen van de EU tegen zo laag mogelijke 
kosten worden bereikt, heeft de Commissie haar programma voor gezonde en resul-
taatgerichte regelgeving (Refit) in 2014 voortgezet, door het volledige arsenaal aan 
regelgeving van de EU op lasten, inconsistenties en ineffectieve maatregelen door te 
lichten. Naar aanleiding daarvan heeft de Commissie bijna 200 maatregelen vast-
gesteld om de wetgeving te vereenvoudigen en de regelgevingsdruk te verminderen, 
wetgeving in te trekken die niet meer nodig is, en beleidsterreinen te evalueren zodat 
deze aan het beoogde doel blijven beantwoorden. Op basis van deze maatregelen 
is een uitgebreid scorebord (149) opgesteld dat mogelijkheden biedt voor een trans-
parante dialoog over de behaalde resultaten en voor opmerkingen en suggesties door 
de belanghebbenden.
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In het kader van Refit zorgt de Commissie er verder voor dat de wetgeving van de EU 
is gericht op zaken die het best op Europees niveau kunnen worden behandeld. Bij de 
tenuitvoerlegging van het Refit-programma in 2014 zijn significante resultaten be-
haald. Zo zijn de regels inzake openbare aanbesteding vereenvoudigd. Als gevolg 
daarvan zijn de aanbestedingskosten voor bedrijven door middel van elektronische 
aanbesteding met 20 % teruggedrongen. Dankzij de invoering van het volledig elek-
tronische facturerings systeem voor btw en een nieuw Europees eenheidsoctrooi 
kunnen bedrijven de kosten aanzienlijk drukken. Kleine bedrijven profiteren bijvoor-
beeld van een vereenvoudigd systeem voor de financiële verslaglegging en van een 
substantiële verlaging van de registratiekosten voor chemische stoffen.

Over enkele voorstellen moet de wetgever nog beslissen, zoals de standaard EU-btw-
aangifte (150). Andere voorstellen worden momenteel door de Commissie opgesteld, 
bijvoorbeeld dat over de integratie van ondernemingsstatistieken. In 2014 heeft de 
Commissie 53 voorstellen ingetrokken die zich in de wetgevingsprocedure bevonden, 
maar waarvoor de vooruitzichten niet positief waren. Op die manier kan een nieuwe 
start worden gemaakt met het politieke debat over de betrokken kwesties.

De Groep op hoog niveau inzake administratieve lasten is in 2007 opgezet om de 
Commissie te adviseren over de uitvoering van het actieprogramma ter vermindering 
van de administratieve lasten in de Europese Unie. Deze groep werd voorgezeten door 
Edmund Stoiber, voormalig eerste minister van Beieren, en bestond uit vijftien leden 
die waren geselecteerd op basis van hun deskundigheid op het gebied van betere 
regelgeving. Het mandaat van de groep werd in 2010 en in 2012 verlengd en liep 
uiteindelijk af op 31 oktober 2014, toen zij haar eindverslag uitbracht. In totaal heeft 
deze groep meer dan 45 adviezen en verslagen vastgesteld, waarin zij de Commissie 
enkele honderden suggesties heeft gedaan over de vermindering van de administra-
tieve lasten, en de beste praktijken in kaart heeft gebracht die in de lidstaten bestaan 
met betrekking tot het op de minst belastende manier ten uitvoer leggen van de EU-
wetgeving. Het totale potentieel voor de reductie van administratieve lasten van alle 
aanbevelingen die de groep heeft gedaan, wordt geraamd op meer dan 41 miljard 
EUR per jaar.

Raadpleging over richtsnoeren
Om in heel Europa een eenvoudiger regelgevingsklimaat voor bedrijven en burgers 
te scheppen, moeten de EU-instellingen, de lidstaten, de belanghebbenden in het 
bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld samenwerken en hun deel van de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor betere regelgeving dragen. Daartoe verbetert 
de Commissie haar instrumenten op het gebied van slimme regelgeving voortdu-
rend. In 2014 zijn er openbare raadplegingen gehouden over de herziening van de 
richtsnoeren voor effectbeoordelingen (151), voor de raadpleging van belanghebben-
den (152) en voor het evaluatiebeleid (153). De resultaten van die raadplegingen dragen 
bij tot het beleid inzake „slimme regelgeving” dat tijdens het wetgevingsmandaat van 
de volgende Commissie zal worden uitgestippeld.
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De bijdrage van de handel aan de economische groei

Handel is een belangrijk middel geworden om groei en werkgelegenheid voor de 
economie van de EU te creëren. Tijdens de crisisperiode is de recessie veel minder 
diep geworden dankzij de positieve bijdrage die de netto-uitvoer aan de groei leverde, 
maar de binnenlandse vraag bleef zwak — zowel de publieke als de private compo-
nent daarvan. De uitvoer van goederen en diensten naar landen buiten de EU behoudt 
— met respectievelijk 1 738 miljard EUR en 678 miljard EUR in 2013 — een sterke 
positie, zodat de EU door de uitvoer van goederen en diensten over het algemeen een 
positieve handelsbalans van 226,8 miljard EUR heeft. De EU profiteert zeer sterk van 
de globalisering en kan waarschijnlijk nog meer voordeel halen uit de groei op han-
delsgebied. Bovendien zal de bijdrage van de handel aan de groei naar verwachting 
nog groter worden, aangezien 90 % van de wereldwijde economische groei in de 
volgende tien tot vijftien jaar naar verwachting buiten Europa wordt gegenereerd. De 
EU moet daarom haar handels- en investeringsbetrekkingen met de nieuwe groei-
centra in de hele wereld consolideren. Op de lange termijn is het openstellen van de 
economie voor handel en investeringen daarnaast een belangrijke bron van hogere 
productiviteit en particuliere investeringen; aan die twee bestanddelen heeft de EU 
dringend behoefte.

De kerndoelstelling van het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU is het hand-
haven en, indien nodig, opnieuw bepalen van de plaats die Europa inneemt in de 
wereld wijde toeleveringsketens. Fabricage in de EU blijft van wezenlijk belang, maar 
het moet worden erkend dat landen in veel sectoren minder goed in staat zijn om zelf 
producten te maken. Handel betekent steeds meer het toevoegen van verschillende 
lagen meerwaarde, variërend van O&O en ontwerp tot de fabricage van onderdelen, 
assemblage en logistiek.

Met de agenda voor het handelsbeleid van de EU kunnen deze factoren worden ver-
sterkt. Naar schatting kan de huidige bilaterale handelsagenda ervoor zorgen dat het 
bbp van de lidstaten met meer dan 2 %, oftewel 250 miljard EUR, stijgt en dat er in 
de hele EU meer dan 2 miljoen handelsgerelateerde banen ontstaan, bovenop de 
30 miljoen reeds bestaande banen die met de uitvoer verband houden.

In 2014 heeft de EU haar ambitieuze agenda van bilaterale handelsonderhandelingen 
voortgezet, in overeenstemming met haar beleid „Europa als wereldspeler”. Zij is voort-
geschreden op de weg naar diepgaande en alomvattende vrijhandelsovereenkomsten 
met belangrijke handelspartners, zoals Japan en de Verenigde Staten. In september 
hebben de voorzitter van de Commissie en Stephen Harper, de premier van Canada, 
laten weten dat de onderhandelingen over een brede economische en handelsovereen-
komst EU-Canada waren afgerond. Door deze vrijhandelsovereenkomst zal meer dan 
99 % van de tarieven tussen de beide economieën worden weggenomen, waardoor 
aanzienlijke nieuwe mogelijkheden voor toegang tot markten in de dienstensector en 
voor investeringen ontstaan. Uit een voorafgaand aan de onderhandelingen door de EU 
en Canada gezamenlijk uitgebrachte economische studie bleek dat een brede handels-
overeenkomst de bilaterale handel met meer dan 25 miljard EUR per jaar zou kunnen 
doen toenemen.

Ook met Ecuador en met drie regionale landengroepen in West-Afrika, Oost-Afrika en 
zuidelijk Afrika zijn de onderhandelingen afgerond. De onderhandelingen over een 
vrijhandelsovereenkomst met Singapore zijn afgerond, en die over een overeenkomst 
met Vietnam kan wellicht begin 2015 worden afgerond.
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UITVOER VAN GOEDEREN EN DIENSTEN NAAR NIET-EU-LANDEN

Trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen

De handelsrelatie tussen de EU en de Verenigde Staten is nu reeds de omvangrijkste 
in de wereld. Elke dag wordt tussen beide blokken voor 2 miljard EUR aan goederen 
en diensten verhandeld, zodat elke weggenomen handelsbarrière tot aanzienlijke 
economische winst zou kunnen leiden. Het trans-Atlantisch partnerschap voor handel 
en investeringen, waarover momenteel tussen de EU en de Verenigde Staten wordt 
onderhandeld, is gericht op het wegnemen van handelsbarrières in een groot aantal 
economische sectoren, om het gemakkelijker te maken goederen en diensten te kopen 
en te verkopen. De EU en de Verenigde Staten willen behalve het wegnemen van 
tarie ven in alle sectoren, ook de barrières achter de douanegrens aanpakken, zoals de 
verschillen op het gebied van technische regelingen, normen en goedkeuringsproce-
dures. Deze kosten vaak onnodig veel tijd en geld voor bedrijven die hun producten op 
beide markten willen verkopen. Het verminderen van de effecten van deze verschillen 
zou de handel tussen de EU en de Verenigde Staten een ongekende stimulans kunnen 
geven, zonder evenwel de hoge normen van Europa op het gebied van consumenten-, 
gezondheids-, milieu-, en arbeidsbescherming te beïnvloeden.
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Multilaterale handel

De EU heeft, in aansluiting op het succes van de negende ministeriële vergadering van 
de WTO, die in december 2013 op Bali, Indonesië, is gehouden, haar werkzaamheden 
in multilaterale handelsfora, zoals de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Genève, 
Zwitserland, voortgezet. Omdat de WTO-leden tegen het einde van 2014 over-
eenstemming bereikten, is de uitvoering van de handelsfacilitatieovereenkomst  
eindelijk op gang gebracht, zodat aan het werkprogramma ter afronding van de Doha-
onderhandelingsronde kon worden doorgewerkt.

De EU is ook doorgegaan met het bevorderen van de handelsliberalisering door multi-
laterale sectorale initiatieven, met name de herziening van de overeenkomst inzake 
informatietechnologie en de onderhandelingen over een overeenkomst inzake de 
handel in diensten.

De EU is van oudsher voorstander van het opheffen van belemmeringen voor de 
handel in milieugoederen en -diensten, zowel die in de vorm van tarieven als andere, 
niet alleen binnen de WTO, maar ook tijdens onderhandelingen over bilaterale en  
regionale vrijhandelsovereenkomsten. In juli heeft de EU samen met dertien andere 
WTO-leden de multilaterale onderhandelingen in de WTO over de liberalisering van de 
handel in „groene goederen” formeel geopend.

De EU en China ondertekenen een wederzijdse 
erkenningsovereenkomst die een keerpunt betekent,  
en intensiveren hun douanesamenwerking

Bonafide handelaren uit de EU en China zullen profiteren van lagere kosten, ver-
eenvoudigde procedures en meer voorspelbaarheid bij hun activiteiten, dankzij 
een in mei ondertekende overeenkomst inzake wederzijdse erkenning. Op grond 
van de overeenkomst verbinden de EU en China zich ertoe elkaars handelaren 
met een veiligheidscertificaat te erkennen, zodat deze bedrijven kunnen profite-
ren van snellere controles en minder administratieve handelingen voor inklaring. 
Wederzijdse erkenning van bonafide handelaren maakt het de diensten van de 
douane ook mogelijk hun middelen te richten op echte risicogebieden, waardoor 
de veiligheid van de voorzienings keten aan beide kanten wordt verbeterd. De EU 
is de eerste handelspartner die een dergelijke overeenkomst met China sluit,  
nadat zij reeds soortgelijke afspraken had gemaakt met Japan (in 2011) en de 
Verenigde Staten (in 2012).

Parallel daaraan is in mei ook een nieuw actieplan betreffende douanesamen-
werking tussen de EU en China op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten 
voor de periode 2014-2017 ondertekend om IER-inbreuken bij de bron en door de 
hele toeleveringsketen heen te bestrijden, en dat terwijl China de belangrijkste 
bron van uitvoer naar de EU is waarbij een inbreuk wordt gepleegd op IER's (twee 
derde van alle artikelen die in 2012 werden vastgehouden).
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Landbouwbeleid en visserij- en maritiem beleid

Landbouw

Nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid
Het nieuwe beleidskader op EU-niveau voor landbouw:  
gemeenschappelijk landbouwbeleid 2014-2020
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is het antwoord van Europa op de nood-
zaak 12 miljoen landbouwers een correcte levensstandaard, en 500 miljoen burgers 
een stabiel, gevarieerd en veilig voedselaanbod te bieden. Het landbouwbeleid heeft 
drie hoofddoelstellingen: levensvatbare voedselproductie, duurzaam beheer van de 
natuurlijke hulpmiddelen en klimaatactie, en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling.

HET HERVORMINGSPROCES VAN HET  
GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID

2014: een belangrijk jaar voor doelmatige en doeltreffende tenuitvoerlegging In de 
periode 2011-2013 zijn de wetgeving en de richtsnoeren van het GLB herzien (154). 
Sommige van deze herzieningen zijn op 1 januari in werking getreden; de overige 
zullen per 1 januari 2015 in werking treden. Daardoor is 2014 niet alleen een over-
gangsjaar, maar ook een belangrijk jaar wat betreft een doelmatige en doeltreffende 
tenuitvoer legging. In 2014 zijn de volgende drie belangrijke processen in gang gezet 
om een doelmatige en doeltreffende tenuitvoerlegging te garanderen:

 ▶ ten eerste zijn nadere regels vastgesteld betreffende de tenuitvoerlegging van de 
GLB-hervorming, waarmee het nieuwe beleidskader op EU-niveau wordt afgerond;

 ▶ ten tweede konden de lidstaten profiteren van de mogelijkheden die het nieuwe 
GLB biedt om rechtstreekse steun aan te passen aan hun specifieke land-
bouwkundige, sociaal-economische en klimaatomstandigheden, met respect voor  
de gemeenschappelijke EU-doelstellingen. Met het oog daarop zijn sommige 
verplich tingen voor de lidstaten om hun beleidskeuzes te melden aangescherpt  
en heeft de Commissie specifieke middelen gereserveerd om de tenuitvoerlegging 
van het hervormde systeem van rechtstreekse betalingen te ondersteunen;

 ▶ ten derde is de programmering en de projectcyclus van het nieuwe plattelands-
ontwikkelingsbeleid opgesteld. De Commissie heeft partnerschapsovereen komsten 
goedgekeurd en heeft nationale en/of regionale plattelands ontwikkelings program-
ma's geanalyseerd met het doel ze uiteindelijk goed te keuren.
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DE UITGAVEN VOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID 
PER KALENDERJAAR

Crisisbeheer
In augustus heeft Rusland besloten de invoer van bepaalde landbouwproducten uit de 
EU te verbieden (evenals uit Australië, Canada, Noorwegen en de Verenigde Staten). 
Teneinde de markten te stabiliseren, heeft de Commissie daarop gereageerd (155) met 
specifieke marktsteunmaatregelen voor bederfelijke producten als groenten, fruit en 
zuivelproducten, alsmede extra steun voor promotieprogramma’s. In nauwe samen-
werking met de lidstaten en de betrokkenen belanghebbenden blijft zij de markt-
ontwikkelingen volgen.

Een nieuwe stimulans voor vereenvoudiging
Het terugdringen van administratieve formaliteiten en bureaucratie voor landbouwers 
en marktdeelnemers zodat zij beter kunnen concurreren, is een topprioriteit voor de 
nieuwe Commissie. Hiertoe vond eind 2014 een screening plaats over de subsidia-
riteit en de vereenvoudiging van de volledige landbouwwetgeving (het acquis). Dit 
moet ertoe leiden dat gebieden of onderdelen worden aangewezen die zich voor 
vereenvoudiging lenen of die, conform het beginsel van subsidiariteit, beter aan de  
lidstaten kunnen worden overgelaten. Dit werk zal in 2015 worden voortgezet. Omwille 
van de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid zullen de vereenvoudigingsmaat-
regelen worden toegespitst op de onderdelen die binnen het huidige beleidskader van  
na de hervorming van 2013 kunnen worden aangepast.
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Specifieke prioriteiten voor 2014
Afzetbevorderingsbeleid
Het Parlement en de Raad hechtten hun goedkeuring aan de hervorming van de afzet-
bevordering van landbouw producten (156). De nieuwe verordening treedt op 1 decem-
ber 2015 in werking.

Het nieuwe afzetbevorderingsbeleid, dat een groter budget heeft gekregen en dat in 
de toekomst zal worden uitgevoerd met ondersteuning van een uitvoerend agent-
schap, moet nieuwe markten ontsluiten en het aanzien van landbouwproducten uit de 
EU verhogen, zowel binnen als buiten de EU. Met de slogan „Enjoy, it’s from Europe”, 
is het beleid erop gericht de medewerkers uit de sector te helpen door te breken op 
de internationale markten en de consumenten bewuster te maken van de moeite die 
landbouwers zich getroosten om kwaliteitsproducten te leveren op basis van een 
echte, op EU-niveau vastgestelde strategie.

Kwaliteitsbeleid
Het EU-beleid inzake de kwaliteit van landbouwproducten en levensmiddelen is 
erop gericht de consument te informeren over de productkenmerken en de teelt-
eigenschappen van die producten. Ervoor zorgen dat de landbouw in de EU goed aan-
geschreven staat, komt de concurrentiekracht en de rendabiliteit van de productie-
sector en de verwerkende industrie ten goede.

Nadat de herziene wetgeving (157) in 2013 in werking trad, stelde de Commissie in 
2014 regels (158) voor inzake het gebruik van de aanduiding „product uit de bergen” 
voor levensmiddelen die afkomstig zijn uit berggebieden. Dit is een facultatieve 
kwaliteits aanduiding om onder de aandacht van consumenten te brengen dat produc-
ten uit de bergen een belangrijke meerwaarde hebben.

Om marktdeelnemers ertoe aan te zetten producten te beschermen waarvan de 
kwaliteit, de kenmerken of de faam samenhangen met de plaats waar zij vandaan 
komen, heeft de Commissie de aanvraagprocedure voor de bescherming van oor-
sprongsbenamingen (BOB) of geografische aanduidingen (BGA) van levensmiddelen 
verduidelijkt en vereenvoudigd (159). Het JRC werkt aan de ontwikkeling van weten-
schappelijke methoden om de authenticiteit van de Europese producten te bescher-
men en voedselfraude te bestrijden.

Zuivel
De komende jaren zal de EU-landbouw een belangrijke stap zetten op weg naar meer 
marktgericht denken: de afschaffing van de resterende productiebeperkingen, zoals 
onder meer de melkquota, in 2015.

In juni 2014 is een rapport gepubliceerd over de ontwikkeling van de situatie op de 
zuivelmarkt en de werking van het „zuivelpakket” van 2012 (160). Daarin worden de 
tamelijk positieve vooruitzichten voor de zuivelmarkt beschreven, wordt bekeken hoe 
ver het staat met de tenuitvoerlegging van de bepalingen en de mogelijkheden van 
het „zuivelpakket” en worden verdere overwegingen gegeven in verband met het 
einde van het quotastelsel in 2015. Ook is de Europese Waarnemingspost voor de 
zuivelmarkt opgericht, waarin alle voornaamste deskundigen op het gebied van de 
leveringsketen zuivel zijn samengebracht om de transparantie van de ontwikkeling 
van die markt te verbeteren.

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de landbouw
De landbouw verandert en dus ook de hele deskundigheid die van invloed is op de 
gehele keten van primaire productie en verwerking. Dit maakt innovatieve landbouw-
praktijken tot een belangrijke factor voor het concurrentievermogen en de duurzaam-
heid van de landbouw- en de bosbouwsector in Europa.

Phil Hogan, commissaris voor 
Landbouw en Plattelands-

ontwikkeling sinds 1 november, 
kondigt op een persconferentie 

de goedkeuring aan van de 
eerste 3 van de 118 plattelands-

ontwikkelings programma's die 
erop zijn gericht het concurrentie-
vermogen van de landbouwsector 

van de EU te verhogen. 
Berlaymont-gebouw, Brussel, 

België, 12 december.
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Om dergelijke landbouwpraktijken in de hele Unie te bevorderen, zal de EU multinati-
onaal landbouwonderzoek en multinationale innovatieprojecten (161) ondersteunen 
door middel van het kader voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020 (162). Een aan-
zienlijk bedrag van bijna 4 miljard EUR wordt besteed aan onderzoek naar voedsel-
zekerheid, duurzame land- en bosbouw, de mariene wereld, maritieme zaken en de 
binnenwateren, en de bio-economie.

Nieuwe staatssteuninstrumenten voor de landbouw
Op 25 juni heeft de Commissie een nieuw kader van staatssteunregels voor de secto-
ren landbouw en bosbouw voor de periode 2014-2020 (163) goedgekeurd. De herziene 
staatssteuncriteria zijn onderdeel van het moderniseringsinitiatief van de Commissie 
op het gebied van staatssteun, dat op het bevorderen van groei en concurrentie-
vermogen in de EU is gericht. Zij gaan ook hand in hand met het hervormde GLB,  
en meer in het bijzonder met het nieuwe plattelandsontwikkelingsbeleid.

Maritieme zaken en visserij

Maritieme ruimtelijke planning
In de kust- en zeegebieden concurreren vele activiteiten met elkaar om ruimte en 
middelen: visgronden, aquacultuurbedrijven en beschermde zeegebieden bestaan 
naast maritieme infrastructuur, zoals kabels, pijpleidingen, scheepvaartroutes, en 
olie-, gas- en windinstallaties. Deze maritieme sectoren, in combinatie met die dich-
ter bij de kust, zoals kusttoerisme, bieden kansen voor innovatie, duurzame groei en 
werkgelegenheid, die allemaal bijdragen tot de doelstellingen van Europa 2020.

De nieuwe richtlijn over maritieme ruimtelijke planning (164), die in 2014 is vastge-
steld, is bedoeld om potentiële conflicten tussen deze verschillende activiteiten op en 
aan zee te vermijden en om een stabiel investeringsmilieu te creëren, waarbij tevens 
een bijdrage wordt geleverd aan de duurzame groei. In de richtlijn zijn minimumeisen 
voor de opstelling van nationale maritieme ruimtelijke plannen vastgesteld. In deze 
plannen zullen alle menselijke activiteiten worden benoemd, rekening houdend met 
de interacties tussen het land en de zee en de beste en meest kostenefficiënte manier 
om ze te beheren.

Maritieme beveiliging
De zeeën en oceanen verbinden Europa met zijn partners rond de hele wereld, en net 
als de rest van de wereld is de EU afhankelijk van zeeën en oceanen voor de vrijhan-
del, het vervoer, toerisme, ecologische diversiteit en economische ontwikkeling. Maar 
niets hiervan kan worden bereikt zonder de zeeën te beveiligen tegen de bedreigingen 
die in een dergelijke enorme open ruimte onvermijdelijk bestaan.

Tegen deze achtergrond heeft de Commissie haar strategie voor maritieme veilig-
heid (165) gelanceerd, die in juni door de Raad (166) is goedgekeurd, met meer dan 
twintig specifieke acties om nauwere samenwerking tussen de lidstaten en de  
EU-agentschappen te bevorderen wat betreft het beveiligen van EU-burgers tegen 
gevaren vanuit de zee. Een actieplan om deze strategie ten uitvoer te leggen is in 
december door de Raad (167) goedgekeurd.

Karmenu Vella, commissaris  
voor Milieu, Maritieme Zaken  
en Visserij sinds 1 november,  
op de startconferentie van  
de „EU-strategie voor de 
Adriatische en Ionische regio”, op 
18 november in Brussel, België.
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Een belangrijk element van de strategie is de beschikbaarheid en het delen van infor-
matie tussen alle verschillende betrokken partijen om de zeeën te bewaken en ant-
woord te geven op bedreigingen en incidenten. De Commissie heeft in 2014 de weg 
gebaand voor een gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur voor het ma-
ritieme gebied van de EU (CISE) (168), waardoor de uitwisseling van informatie tussen 
de bij de maritieme bewaking betrokken autoriteiten wordt verbeterd en bevorderd, 
van kustwachten en marines tot havenautoriteiten, visserijcontrolediensten, douane-
autoriteiten en milieubewakings- en controle-instanties. Door gebruik te maken van 
de allernieuwste technologieën zal CISE de bestaande bewakingssystemen en  
-netwerken integreren en ze interoperabel maken.

Oceaanenergie
In de erkenning dat gebruikmaken van oceaanenergie de EU verder op weg zou hel-
pen om een koolstofarme economie te worden, heeft de Commissie een actieplan 
goedgekeurd om de oceaanenergiesector te stimuleren (169). De strategie wordt inge-
geven door de omstandigheid dat oceaanenergie de output van andere hernieuwbare 
energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, in balans zou kunnen helpen brengen 
door te zorgen voor een stabiele totale toevoer van hernieuwbare energie naar het 
net. Potentieel worden hierdoor nieuwe banen van hoge kwaliteit gecreëerd, met 
name in de kustgebieden van Europa, waar vaak veel werkloosheid heerst. Daarom is 
het uitgelicht als een van de belangrijkste sectoren in de strategie van de Commissie 
voor „blauwe groei” (170).

Getijdenturbine in Strangford 
Lough, voor de Noord-Ierse kust, 

Verenigd Koninkrijk, die 
1,2 megawatt aan 

getijdenenergie opwekt.



O N D E R S T E U N I N G  V A N  H E T  E C O N O M I S C H  H E R S T E L ,  D E  G R O E I  E N  B A N E N S C H E P P I N G 129

Visserij
In 2014 is voornamelijk voortgebouwd op de hervorming van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) en het duurzaamheidsbeginsel, zowel binnen als buiten de EU, en 
is er vooral voor gezorgd dat de nodige investeringen konden worden gedaan om die 
doelstellingen te kunnen bereiken. Een mijlpaal bij de uitvoering van het GVB is de 
verplichting om met ingang van 1 januari 2015 de gehele vangst aan te landen. In 
oktober heeft de Commissie een reeks plannen in verband met teruggooi (171) goed-
gekeurd, die alle pelagische visserij in de wateren van de EU en de visserij in de 
Oostzee omvatten.

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij — Investeren in een duurzame 
toekomst
In 2014 is het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (172), de financie-
ringspoot van het hervormde GVB en het geïntegreerd maritiem beleid, officieel 
goedgekeurd. Het fonds is onderdeel van het MFK voor de programmeringsperiode 
2014-2020. De begroting van 6,4 miljard EUR zal bijdragen tot een duurzame en 
concurrerende visserij en aquacultuur, tot een samenhangend beleidskader en tot een 
evenwichtige en inclusieve ruimtelijke ontwikkeling van de visserij- en aquacultuur-
gebieden.

Intensievere bestrijding van de illegale visserij
Illegale, ongemelde en ongereglementeerde (IUU) visserij put visbestanden uit, ver-
nietigt mariene habitats, verstoort de concurrentie, plaatst eerlijke vissers in een 
nadelige positie die oneerlijk is, en verzwakt kustgemeenschappen, met name in ont-
wikkelingslanden.

In 2014 heeft de EU laten zien dat zij illegale visserij niet tolereert en bleef zij zich in 
dat opzicht internationaal onderscheiden. In maart heeft de Raad het voorstel aange-
nomen om Belize, Cambodja en Guinee op de lijst te plaatsen van niet-meewerkende 
landen bij de bestrijding van IUU-visserij. In de praktijk betekent dit dat visserijproduc-
ten die zijn gevangen door vissersvaartuigen die de vlag van die landen voeren, niet 
in de EU kunnen worden ingevoerd zolang die landen op de lijst blijven staan. Het 
besluit omvat ook een visserijverbod voor EU-vaartuigen in de wateren van deze 
landen, en gezamenlijke visserijoperaties en visserijovereenkomsten met deze landen 
zijn eveneens verboden.

In juni heeft de Commissie Papoea-Nieuw-Guinea en de Filipijen ook gewaarschuwd 
dat zij het gevaar liepen te worden aangemerkt als niet-meewerkende landen. Dit 
besluit omvat nog geen maatregelen die de handel treffen, en de Commissie heeft 
een actieplan opgesteld waarmee elk land zijn tekortkomingen kan aanpakken.  
In oktober heeft de Commissie een verbod op de invoer van visserijproducten uit Sri 
Lanka voorgesteld om de handelsvoordelen die dat land geniet als gevolg van de  
illegale visserij, aan te pakken. De Commissie bevestigde daarentegen dat Belize, Fiji, 
Panama, Togo en Vanuatu, die tegelijk met Sri Lanka waren gewaarschuwd, met suc-
ces maatregelen hebben genomen om de illegale visserij aan te pakken en van de lijst 
van niet-meewerkende landen zijn afgevoerd. In december heeft de Commissie Saint 
Kitts en Nevis, Saint Vincent en de Grenadines, de Salomonseilanden en Tuvalu ge-
waarschuwd dat zij het risico lopen als niet-medewerkende landen te worden be-
schouwd.

Affiche voor de campagne 
„Onafscheidelijk” ter bevordering 
van duurzame visserij, geleid 
door de Commissie.
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De EU-begroting

De EU-begroting voor 2014

Eerste begroting volgens het meerjarig financieel kader 2014-2020
Op 1 januari 2014 trad het MFK 2014-2020 in werking en werd de nieuwe genera-
tie financieringsprogramma's gelanceerd (173). In overeenstemming met de stringen-
tere begrotings koers op nationaal niveau zijn in dit nieuwe meerjarig financieel kader 
lagere plafonds voor zowel vastleggingen als betalingen vastgesteld, met een jaar-
lijks profiel dat voor de eerste jaren van de nieuwe financiële periode een bijzonder 
scherpe daling oplegt.

Dientengevolge is de begroting 2014 van start gegaan met een aanzienlijk lager be-
drag aan vastleggingen en betalingen dan de definitieve begroting voor 2013, name-
lijk voor beide 6 % lager. Binnen deze stringentere begrotingskoers wordt de toewijzing 
van middelen nog relevanter om het effect van de EU-begroting in termen van groei 
en banen te maximaliseren. Vanuit die denktrant is de Commissie in 2014 de steun-
verlening voor activiteiten die in overeenstemming zijn met de prioriteiten van de 
Europa-2020-strategie, als haar topprioriteit blijven beschouwen. Voorbeelden van 
deze verschuiving zijn programma's zoals het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief,  
of de verschillende instrumenten om het mkb te helpen en de onderzoekers in Europa 
te steunen.

In de begroting voor 2014 is ook rekening gehouden met gebeurtenissen die de 
noodzaak van sterkere maatregelen op Europees niveau in de wereld hebben aange-
toond. Uit de EU-begroting kwamen de middelen die nodig waren om een antwoord 
te geven op de humanitaire en veiligheidsproblemen in de buurlanden van de EU, 
bijvoorbeeld via de versterking van begrotingsonderdelen voor migratie en grens-
controle, om te reageren op de crisis in verband met illegale immigratie in het hele 
Middellandse Zeegebied. Ook zijn extra middelen ter beschikking gesteld voor de be-
scherming van burgers in Irak en Syrië, het indammen van de verspreiding van ebola 
in West-Afrika en het geven van voedselhulp in reactie op de hongersnood in 
Zuid-Sudan. Bovendien zijn uit de EU-begroting ook de middelen geput om de uit-
dagingen in verband met de politieke situatie in Oekraïne het hoofd te bieden via een 
combinatie van subsidies, macrofinanciële leningen en technische bijstand.

Om haar verplichtingen uit het verleden en het heden te kunnen inlossen, heeft de 
Commissie voor 2014 een gewijzigde begroting voor 4,7 miljard EUR extra aan beta-
lingskredieten voorgesteld, die met name een beroep doet op de marge voor onvoor-
ziene uitgaven — een van de belangrijkste elementen van flexibiliteit binnen het 
nieuwe MFK — om binnen de zevenjarige periode betalingskredieten naar behoefte 
toe te wijzen, zonder de overeengekomen maxima te overschrijden. De gewijzigde 
begroting is — samen met de andere gewijzigde begrotingen aan de inkomstenzijde 
— op 17 december door het Parlement en de Raad goedgekeurd, en bedraagt 
3,5 miljard EUR. Daarvan vormt een bedrag van 2,8 miljard EUR, plus 350 miljoen 
EUR van andere speciale instrumenten, de inzet van de marge voor onvoorziene uit-
gaven.
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De volgende grafiek toont de „frontloading” (zwaartepunt van de uitgaven aan het 
begin van de periode) in de EU-begroting 2014 door het gebruik van de marge voor 
onvoorziene uitgaven, alsmede het algemene herprofileringseffect van de plafonds 
voor betalingen over de periode 2014-2020. De grafiek illustreert ook het uitzonder-
lijk lage uitgavenmaximum in 2014, dat de werkelijke extra behoeften die aan het 
licht waren gekomen sinds februari 2013 toen het profiel van het MFK 2014-2020 
voor het eerst werd vastgesteld, niet geheel kon dekken.
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De ontvangstenzijde van de begroting 2014
Het nieuwe wetgevingspakket eigen middelen (174) is in mei officieel door de Raad 
goedgekeurd. Voordat het nieuwe eigenmiddelenbesluit (175) in werking treedt, moet 
het door de lidstaten worden geratificeerd. Verwacht wordt dat deze procedure niet 
eerder wordt voltooid dan begin 2016, en dan treedt het besluit met terugwerkende 
kracht tot januari 2014 in werking. Dit betekent dat voor 2014 de ontvangsten van 
de EU-begroting nog op het eigenmiddelenbesluit van 2007 (176) zijn gebaseerd. De 
huidige wetgeving blijft ook geldig totdat het nieuwe eigenmiddelenbesluit in werking 
treedt.

De begroting 2014 werd gekenmerkt door een relatief hoog aantal extra gevallen van 
„andere inkomsten” (d.w.z. andere inkomsten dan eigen middelen), die 5,5 miljard EUR 
bereikten. Een groot deel van dit bedrag kwam uit boetes en dwangsommen op het 
gebied van het mededingingsbeleid. De door eigen middelen te dekken kredieten 
daalden in 2014 met 8,5 % in vergelijking met de begroting over 2013 en de post 
„nog te financieren uit de aanvullende middelenbron (bni-middelen)” daalde van 
110,8 miljard EUR naar 94,6 miljard EUR, wat betekent dat de lidstaten hun bijdragen 
zagen afnemen met 14,6 % in vergelijking met de begroting 2013.

De jaarlijkse aanpassingen van de saldi van de btw en het bni (bruto nationaal in-
komen) resulteerden erin dat sommige lidstaten uitzonderlijk hoge extra bedragen 
moesten betalen aan de EU-begroting. De lidstaten hebben correcties aangebracht in 
hun bni-gegevens, waaronder herberekeningen die teruggaan tot 2002, en voor één 
lidstaat zelfs tot 1995. Deze hebben wijzigingen veroorzaakt voor de bedragen van 
de op het bni gebaseerde bijdragen aan de EU-begroting. Er was geen sprake van een 
algehele toename van de EU-begroting als gevolg van deze actualiseringen, maar 
toch waren de bedragen voor sommige lidstaten uitzonderlijk hoog. In reactie op deze 
specifieke situatie heeft de Commissie een wijziging van de huidige wetgeving voor-
gesteld (177), waardoor betalingen in dergelijke uitzonderlijke situaties kunnen worden 
uitgesteld. Zodra de Raad de gewijzigde verordening heeft goedgekeurd, zal die met 
terugwerkende kracht worden toegepast.

Evaluatie van de EU-begrotingen voor 2012 en 2013

In april heeft het Parlement de Commissie met een overweldigende meerderheid 
kwijting verleend voor de uitvoering van de begroting voor 2012. Met dit besluit werd 
een periode van verscheidene maanden afgesloten waarin beide takken van de be-
grotingsautoriteit (het Parlement en de Raad), alsmede de Rekenkamer, het gebruik 
van de middelen uit de begroting voor 2012 onder de loep hebben genomen.  
De Commissie was het met de beoordeling van het Parlement eens dat de lidstaten, 
in het kader van gedeeld beheer, een belangrijke verantwoordelijkheid dragen voor 
het opzetten en in stand houden van betrouwbare beheer- en controlesystemen. De 
Commissie heeft laten weten een reeks acties en maatregelen te zullen uitvoeren die 
verband houden met de door de begrotingsautoriteit gesignaleerde problemen en die 
voornamelijk bestaan uit een betere uitvoering van de wet- en regelgeving door de 
autoriteiten van de lidstaten, het uitstippelen en uitvoeren van strengere controle- en 
auditstrategieën voor de periode 2014-2020 en de bescherming van de EU-begroting 
tegen onwettige en onregelmatige uitgaven.



O N D E R S T E U N I N G  V A N  H E T  E C O N O M I S C H  H E R S T E L ,  D E  G R O E I  E N  B A N E N S C H E P P I N G 133

In november publiceerde de Rekenkamer haar verslag over de uitvoering van de be-
groting over het begrotingsjaar 2013 (178). In dat verslag heeft de Rekenkamer ver-
klaard dat het algemene foutenpercentage voor uitgaven door de EU in 2013 4,7 % 
bedroeg. Dit was, in een jaar waarin voor een recordbedrag aan betalingen is gedaan, 
iets minder dan het foutenpercentage in 2012 (4,8 %).

De Commissie is van mening dat dit foutenpercentage moet worden gezien tegen de 
achtergrond van haar meerjarige correcties. In 2013 heeft de Commissie 3,4 miljard 
EUR gecorrigeerd of teruggevorderd, hetgeen 2,3 % van alle in dat jaar uitgevoerde 
betalingen vertegenwoordigt. Uit deze cijfers blijkt dat een aanzienlijk aandeel van de 
onwettige en onregelmatige uitgaven in de komende jaren waarschijnlijk zal worden 
gecorrigeerd en teruggevorderd, en uiterlijk tegen het moment van de afsluiting van 
de daarmee verband houdende maatregelen.

In september 2014 heeft de Commissie een mededeling (179) gepubliceerd waarin alle 
maatregelen die zijn genomen om de EU-begroting te beschermen en het effect van 
die maatregelen tot en met het einde van 2013 zijn beschreven. Daaruit blijkt de 
grote vastberadenheid en actieve aanpak van de Commissie om de EU-begroting te 
beschermen. De laatste vijf jaar (2009-2013) bedroeg het gemiddelde aantal finan-
ciële correcties en terugvorderingen 2,9 miljard EUR per jaar (gemiddeld 2,2 % van 
alle betalingen).

Er zijn nieuwe bepalingen ingesteld om het foutenrisico in het kader van het MFK 
2014-2020 nog verder te verkleinen. De correctieve maatregelen zijn strenger ge-
worden, de prestatie-indicatoren zijn verbeterd en de regels voor begunstigden zijn 
simpeler. Het resultaat zou moeten zijn dat de EU-begroting nog beter wordt uit-
gevoerd ten behoeve van haar burgers.

Kristalina Georgieva, vice-
voorzitter van de Europese 
Commissie, bevoegd voor 
Begroting en Personeelszaken 
sinds 1 november, geeft  
een persconferentie om de 
ontwerp begroting van de EU  
voor 2015 voor te stellen. 
Berlaymont-gebouw, Brussel, 
België, 2 december.
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De EU-begroting voor 2015

De EU-begroting voor 2015 is in december goedgekeurd. Die bedraagt 145 321,5 mil-
joen EUR aan vastleggingskredieten en 141 214 miljoen EUR aan betalingskredieten. 
Hoewel dit in overeenstemming is met de fiscale discipline die in het MFK is neer-
gelegd, groeit het totaal aan vastleggingen en betalingen hierdoor wel enigszins, 
namelijk met respectievelijk 1,84 % en 1,57 % ten opzichte van 2014. Dit hogere 
bedrag is met name bedoeld voor het beleid ten gunste van het concurrentie vermogen 
en de economische convergentie, hetgeen bijdraagt tot groei en banen, alsmede voor 
begrotingsposten die de EU in staat zullen stellen de crises aan te pakken, met name 
in de nabuurschapslanden. Ook weerspiegelt de begroting de Europa 2020-strategie 
en de tien prioritaire beleidsgebieden die in de politieke beleidslijnen voor de nieuwe 
Commissie zijn vastgesteld, zoals het stimuleren van banen, groei en investeringen, 
het scheppen van een connectieve digitale interne markt, het versterken van de 
veerkracht van de energievoorziening, het bestrijden van de opwarming van de aarde, 
het beveiligen van de grenzen van Europa en het streven naar een sterker Europa op 
het gebied van het buitenlands beleid.

EU-BEGROTING 2015 — BETALINGEN

Totaal: 
141,2 miljard 

EUR aan 
betalings-
kredieten

Bron: Europese Commissie.

Administratie 6,1 %

Europa als wereldspeler 5,3 %

Veiligheid en burgerschap 1,3 %

Slimme en inclusieve 
groei 47,4 % Duurzame groei: 

natuurlijke hulpbronnen 
39,7 %

Andere speciale 
instrumenten 0,2 %
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EU-BEGROTING 2015 — VASTLEGGINGEN

De begroting 2015 bedraagt rond 1 % van het totale bni van alle lidstaten. Zij weer-
spiegelt de noodzaak om de rekeningen te betalen die voortvloeien uit de tenuitvoer-
legging van de voorbije programmeringsperiode evengoed als de lancering van de 
nieuwe programma’s. In de begroting wordt rekening gehouden met de belangrijkste 
bestaande en toekomstige internationale kwesties, zoals de Oekraïnecrisis of de 
noodzaak om de energiezekerheid van de EU te vergroten door de schaarse middelen 
te heroriënteren.

Tot slot wordt in de begroting voor 2015 ook het proces om de operationele kosten van 
de EU-instellingen te drukken, weerspiegeld. De totale kosten blijven stabiel op ongeveer 
4,8 % van de totale begroting en, voor het derde achtereenvolgende jaar heeft de 
Commissie haar personeelsbezetting met 1 % verminderd om in vijf jaar tijd tot een 
inkrimping van het personeelsbestand met 5 % te komen, zoals afgesproken in het 
kader van het MFK. Deze inkrimping geldt voor alle instellingen en organen van de EU.

NOTEN
(1) Conclusies van de Europese Raad van 18 december 2014 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/

docs/pressdata/nl/ec/146428.pdf).
(2) Mededeling van de Commissie — Het werkprogramma van de Commissie voor 2015: Een nieuwe start 

(COM(2014) 910).
(3) Ontwerp van het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid van de Commissie en de Raad — Begeleidend 

document bij de mededeling van de Commissie „Jaarlijkse groeianalyse 2015” (COM(2014) 906).
(4) Voorstel voor een aanbeveling tot invoering van een jongerengarantie (COM(2012) 729).   

Zie ook: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=nl
(5) Mededeling van de Commissie — Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren (COM(2013) 144).
(6) Voorstel voor een aanbeveling inzake een kwaliteitskader voor stages (COM(2013) 857).
(7) Verordening (EU) nr. 1304/2013 betreffende het Europees Sociaal Fonds (PB L 347 van 20.12.2013).
(8) Verordening (EU) nr. 1309/2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 

(2014–2020) (PB L 347 van 20.12.2013).
(9) Mededeling van de Commissie — EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering 

(COM(2013) 882).
(10) Mededeling van de Commissie — Naar sociale investering voor groei en cohesie — Inclusief de uitvoering van 

het Europees Sociaal Fonds 2014-2020” (COM(2013) 83).   
Aanbeveling van de Commissie — Investeren in kinderen: De vicieuze cirkel van achterstand doorbreken 
(C(2013) 778).

(11) Verordening (EU) nr. 1296/2013 betreffende een programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en 
sociale innovatie (EaSI) (PB L 347 van 20.12.2013).

(12) Verordening (EU) nr. 223/2014 betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (PB L 72 
van 12.3.2014).

(13) Voorstel voor een verordening inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, de toegang 
van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten (COM(2014) 6).

(14) Besluit nr. 573/2014 betreffende verbeterde samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
(ODA’s) (PB L 159 van 28.5.2014).

Totaal: 
145,3 miljard 

EUR aan 
vastleggings-

kredieten

Bron: Europese Commissie.

Administratie 6 %

Andere speciale 
instrumenten 0,4 %

Europa als wereldspeler 5,8 % Veiligheid en burgerschap 1,5 %

Slimme en inclusieve 
groei 46 %

Duurzame groei: 
natuurlijke hulpbronnen 

40,5 %

Sommige cijfers zijn afgerond. Daarom is het mogelijk dat de totalen in de grafieken niet precies overeenkomen 
met de som van de bedragen.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/146411.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/146411.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=nl
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(15) Richtlijn 2014/50/EU betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers 
tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten 
(PB L 128 van 30.4.2014).

(16) Richtlijn 2014/54/EU betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer 
van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken (PB L 128 van 30.4.2014).

(17) Richtlijn 2014/67/EU betreffende de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PB L 159 van 28.5.2014).

(18) Zie voor nadere informatie, de paragraaf „Vrij verkeer” in hoofdstuk 4.
(19) http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_nl.htm
(20) Besluit 2013/743/EU tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van „Horizon 2020” — Het 

kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) (PB L 347 van 20.12.2013).   
Zie ook: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

(21) http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html
(22) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-670_nl.htm
(23) http://www.eib.org/products/blending/innovfin/index.htm
(24) Mededeling van de Commissie — Onderzoek en innovatie: De bronnen van toekomstige groei (COM(2014) 339).
(25) http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/time-ecsel
(26) http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/electronics-strategy-europe
(27) http://sparc-robotics.eu
(28) http://www.eu-robotics.net
(29) Mededeling van de Commissie — Naar een bloeiende data-economie (COM(2014) 442).
(30) Mededeling van de Commissie — Voortgangsverslag 2014 over de Europese onderzoeksruimte (COM(2014) 575).
(31) Copernicus is het Europees programma om een Europese capaciteit op het gebied van aardobservatie tot 

stand te brengen.
(32) Mededeling van de Commissie — Voor een heropleving van de Europese industrie (COM(2014) 14).
(33) Conclusies van de Europese Raad van 20 en 21 maart 2014 (http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN

&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%207%202014%20INIT).
(34) Mededeling van de Commissie — Groen actieplan voor het mkb: Het mkb in staat stellen om milieu-

uitdagingen om te zetten in zakenkansen (COM(2014) 440).
(35) Verslag van de Commissie — Een „New Deal” voor de Europese defensie: Routekaart voor de uitvoering van 

Mededeling COM(2013) 542; Naar een meer competitieve en efficiënte defensie- en veiligheidssector 
(COM(2014) 387).

(36) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-products/new-legislative-
framework/index_en.htm

(37) De lijst van voorstellen is te vinden op: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy
(38) http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_nl.htm
(39) Mededeling van de Commissie — Europe 2020: Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei 

(COM(2010) 2020).   
Zie ook: http://ec.europa.eu/europe2020/index_nl.htm

(40) Verordening (EU) nr. 661/2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 tot oprichting van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie (PB L 189 van 27.6.2014).   
Zie ook: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_nl.cfm

(41) Aanbeveling voor een aanbeveling inzake de uitvoering van de globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid van de lidstaten die de euro als munt hebben (COM(2014) 401).   
Document van de Commissie — Beoordeling van de nationale hervormingsprogramma's 2014 en de 
stabiliteitsprogramma's 2014 voor de eurozone (SWD(2014) 401).

(42) http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_nl.htm   
Conclusies van de Europese Raad van 26 en 27 juni 2014 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/nl/ec/143496.pdf).
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In mei oefenden de Europese burgers hun stemrecht uit in de verkiezingen voor 
het Europees Parlement, die voor het eerst plaatsvonden volgens de bepalingen 

van het Verdrag van Lissabon waarbij de EU-burgers een grotere politieke rol 
hebben gekregen.

In de loop van het jaar heeft de Commissie een EU-kader voor het versterken van 
de rechtsstaat opgesteld en haar visie voor de toekomst van het EU-beleid  
inzake justitie en binnenlandse zaken geschetst.

Het afgelopen jaar is ook een belangrijke stap genomen voor het versterken van 
het grondrecht van de burger wat de bescherming van persoonsgegevens betreft, 
waaronder aanzienlijke vooruitgang op het gebied van de hervorming van de 
gegevensbescherming en een historisch arrest van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie over het „recht om te worden vergeten”.

Bovendien is in 2014 het acquis van de voormalige „derde pijler” inzake poli-
tiële en justitiële samenwerking in strafzaken in de normale EU-procedures 
geïntegreerd.

Eurovisie schreef op 15 mei geschiedenis door voor de eerste  
keer ooit een debat van 90 minuten tussen de kandidaten van  
de vijf grote politieke fracties voor de functie van voorzitter van  
de Europese Commissie live uit te zenden.
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Grondrechten

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

In het verslag van de Europese Commissie over de toepassing van het EU-Handvest 
van de grondrechten 2013 (1) wordt de nadruk gelegd op de rol van het Hof van 
Justitie bij de uitvoering van het Handvest, en met name de meest recente ontwik-
kelingen van de rechtspraak van het Hof inzake de toepasselijkheid van het Handvest 
in de lidstaten. Het verslag geeft ook een overzicht van de wijze waarop de EU-instel-
lingen onder toezicht van het Hof de grondrechten hebben geëerbiedigd en bevorderd 
bij al hun initiatieven voor onder meer de ontwikkeling van nieuwe wetgeving en 
nieuw beleid, alsmede handhavingsmaatregelen.

Door elk jaar alle bepalingen van het Handvest aan de orde te stellen, beoogt het 
verslag bij te houden waar vorderingen zijn gemaakt, waar verdere inspanningen 
nodig zijn en waar nieuwe problemen ontstaan.

In het verslag van 2013 werd geconstateerd dat het belang en de bekendheid van het 
EU-Handvest blijven groeien, zoals hieronder te zien is.

 ▶ Het Hof van Justitie is het Handvest steeds vaker in zijn uitspraken gaan toepassen. 
In 2013 verwezen 114 uitspraken naar het Handvest, bijna drie keer zo veel als in 
2011.

 ▶ Nationale rechterlijke instanties hebben ook steeds vaker naar het Handvest 
verwezen bij het stellen van vragen aan het Hof van Justitie (verzoeken om pre-
judiciële beslissingen). In 2012 steeg het aantal verwijzingen met 65 % ten 
opzichte van 2011 (van 27 tot 41). In 2013 bleef het aantal verwijzingen steken 
op 41.

 ▶ Nationale rechters zijn zich steeds meer bewust van de impact van het Handvest 
en stellen het Hof van Justitie vragen.

 ▶ Het aantal klachten van burgers waarin wordt verwezen naar het Handvest, is ook 
sterk toegenomen. In 2013 ontving de Commissie bijna 4 000 brieven van burgers 
over zaken die betrekking hadden op de grondrechten. 69 % daarvan ging over 
situaties waarin het Handvest mogelijk van toepassing was.
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VERZOEKEN OM PREJUDICIËLE BESLISSINGEN WAARIN  
HET HANDVEST WORDT VERMELD

Toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens

Het Verdrag van Lissabon verplicht de EU toe te treden tot het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens (EVRM). In april 2013 werd de ontwerpovereenkomst over  
de toetreding van de EU tot het EVRM afgerond. De volgende stap was het verzoek 
van de Commissie aan het Hof om een advies over de ontwerpovereenkomst. Het Hof 
van Justitie heeft in december 2014 een advies uitgebracht, waarin het concludeert 
dat de ontwerpovereenkomst op een aantal punten onverenigbaar is met de EU- 
Verdragen. De Commissie analyseert het advies met het oog op de passende vol-
gende stappen.
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grond rechten (rechts), in gesprek 
met Maroš Šefčovič, commissaris 

voor de Energie-unie (links), 
allebei aangetreden op 
1 november, tijdens de 

vergadering van het college  
van 3 december. Berlaymont-

gebouw, Brussel, België.
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Nieuw EU-kader ter versterking van de rechtsstaat

De Commissie heeft een nieuw kader goedgekeurd om systemische bedreigingen 
voor de rechtsstaat (2) in elk van de 28 lidstaten van de EU aan te pakken. Het nieuwe 
rechtsstaatskader is een aanvulling op de inbreukprocedures — die kunnen worden 
ingeleid wanneer het EU-recht is geschonden — en de procedure van artikel 7 van het 
Verdrag van Lissabon, waarmee in het ernstigste geval een lidstaat het stemrecht 
kan worden ontnomen bij een „ernstige en voortdurende schending” van de EU-
waarden door die lidstaat.

Het nieuwe kader voorziet in een instrument voor vroegtijdige waarschuwing, dat de 
Commissie een ingang geeft om een politieke dialoog met de betreffende lidstaat aan 
te gaan om te voorkomen dat een nieuwe systemische bedreiging voor de rechtsstaat 
escaleert tot een situatie die valt onder artikel 7. Indien geen oplossing wordt gevonden 
binnen het nieuwe rechtsstaatskader blijft dit artikel het uiterste middel om een crisis 
op te lossen en toe te zien op de naleving van de waarden van de EU. Het nieuwe kader 
bevat of vereist geen nieuwe bevoegdheden voor de Commissie, maar maakt de wijze 
waarop de Commissie haar rol op grond van de Verdragen uitoefent transparant.

Viviane Reding, vicevoorzitter  
van de Commissie, bevoegd  
voor Justitie, Grondrechten en 
Burgerschap tot en met 1 juli, 
stelt het nieuwe kader voor het 
aanpakken van systemische 
bedreigingen voor de rechtsstaat 
in alle lidstaten van de EU voor. 
Brussel, België, 11 maart.
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EEN RECHTSSTAATSKADER VOOR DE EUROPESE UNIE

EU-agenda voor de rechten van het kind

De uitvoering van de EU-agenda voor de rechten van het kind (3) is in 2014 met 
succes afgerond. De agenda is gericht op versterking van het engagement van de  
EU — zoals vastgelegd in het Verdrag van Lissabon en het Handvest van de grond-
rechten — om de rechten van het kind in alle desbetreffende beleidsmaatregelen en 
initiatieven van de EU te bevorderen, te beschermen en na te leven. Zij omvat elf 
concrete acties. De voorlopige evaluatie van de EU-agenda heeft geleid tot conclusies 
van de Raad die zijn aangenomen in december 2014 (4) ter gelegenheid van de 25e 
verjaardag van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind.
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Vrij verkeer

Studie over de impact van het vrije verkeer
Uit een onafhankelijke studie over de impact van het recht om zich vrij te verplaatsen 
binnen de EU (5) kwam naar voren dat burgers vooral voor een (betere) baan naar 
een ander EU-land gaan. De studie richtte zich vooral op zes Europese steden, die 
waren gekozen vanwege de internationale samenstelling van hun bevolking: Barce-
lona (Spanje), Dublin (Ierland), Hamburg (Duitsland), Rijsel (Frankrijk), Praag (Tsjechië) 
en Turijn (Italië).

EU-BURGERS IN DE LEEFTIJD VAN 15 TOT 64 JAAR DIE IN EEN 
ANDERE EU-LIDSTAAT WONEN EN WERKEN, EU-28, 2007-2013

De belangrijkste bevindingen van de studie zijn als volgt:

 ▶ EU-burgers verhuizen vooral voor een (betere) baan en zijn gemiddeld jonger en 
economisch actiever dan de lokale bevolking in de onderzochte steden;

 ▶ de instroom van jonge EU-burgers in de werkende leeftijd in de geselecteerde 
steden helpt bij het oplossen van de demografische uitdaging van de vergrijzing en 
de krimpende beroepsbevolking;

 ▶ zij helpen ook om tekorten op de arbeidsmarkt op te vullen, door — voornamelijk 
laaggekwalificeerde — banen te vervullen (zoals in Hamburg en Turijn), bij te 
dragen tot de groei van nieuwe sectoren (zoals informatie- en communicatie-
technologie in Dublin) of nieuwe bedrijven te helpen oprichten (zoals in Hamburg 
en Turijn).

Uitvoering van het vijf stappen tellende actieplan inzake vrij verkeer
Eind 2013 heeft de Commissie vijf stappen gepresenteerd die een verschil moeten 
maken voor het vrije verkeer van personen en zo voordelen voor burgers, de groei en 
de werkgelegenheid in de EU moeten opleveren, zoals beschreven in de mededeling 
van de Commissie over het vrije verkeer van EU-burgers en hun gezinsleden (6). In 
2014 werd een aantal initiatieven genomen om deze uit te voeren.

Handboek voor de aanpak van vermoedelijke schijnhuwelijken tussen EU-burgers 
en burgers van derde landen in de context van het EU-recht inzake vrij verkeer van 
EU-burgers
Dit handboek (7) werd in september goedgekeurd om de lidstaten te ondersteunen 
bij de aanpak van dit fenomeen, waarvan de omvang aanzienlijk verschilt tussen de 
lidstaten. De richtsnoeren in het handboek moeten ervoor zorgen dat de nationale 
autoriteiten schijnhuwelijken doeltreffend kunnen bestrijden, door overal in de EU op 
basis van dezelfde feitelijke en juridische criteria te werk gaan en door tegelijkertijd 
het recht van EU-burgers op vrij verkeer waarborgen.
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Praktische gids over de „vaststelling van de gewone verblijfplaats”
De Commissie en de lidstaten hebben samengewerkt om duidelijkheid te verschaffen 
over de zogeheten „vaststelling van de gewone verblijfplaats”, om nationale over-
heidsdiensten te helpen bij het toepassen van de EU-regels betreffende de coördina-
tie van de sociale zekerheid voor EU-burgers en hun gezinsleden. Het doel van deze 
gids (8) is nationale en lokale autoriteiten te helpen de EU-regels inzake vrij verkeer 
doeltreffend toe te passen, misbruik tegen te gaan en daadwerkelijk gebruik te maken 
van de beschikbare fondsen om sociale integratie te bevorderen.

Ondersteuning van autoriteiten bij de aanpak van uitdagingen op het gebied van sociale 
integratie
Tussen 2014 en 2020 moet elke lidstaat ten minste 20 % van zijn middelen uit het 
Europees Sociaal Fonds uittrekken voor de bevordering van sociale integratie. Om 
ervoor te zorgen dat financiering wordt gericht op waar zij nodig is en doeltreffend 
wordt benut, heeft de Commissie door het jaar heen bovendien nauw samengewerkt 
met de lidstaten over partnerschapsovereenkomsten en operationele programma’s.

Burgemeestersconferentie
Meer dan honderd burgemeesters en vertegenwoordigers van plaatselijke overheden 
uit heel Europa zijn in februari in Brussel bijeengekomen om van gedachten te wis-
selen over de uitdagingen en kansen met betrekking tot het vrije verkeer van burgers 
in de Europese Unie. Het doel van de conferentie was om plaatselijke overheden te 
helpen ideeën te bundelen en beste praktijken voor de uitvoering van de regels inzake 
het vrije verkeer van personen uit te wisselen. De burgemeesters bespraken ook de 
uitdagingen die het vrije verkeer op lokaal niveau voor de sociale integratie oplevert. 
In oktober vond een follow-up plaats tijdens de Open dagen 2014 in de vorm van een 
praktische workshop over het gebruik van EU-middelen en optimale werkwijzen voor 
de integratie van EU-burgers (9).

Ondersteuning van lokale autoriteiten bij het toepassen van de EU-regels inzake vrij 
verkeer in de praktijk
De Commissie ontwikkelt in samenwerking met de lidstaten een e-learninghulpmid-
del om de kennis van lokale overheden van het recht van EU-burgers op vrij verkeer 
te verbeteren en hen te helpen de uitoefening van dit recht te waarborgen.

Bestrijding van discriminatie

Aanpakken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen (aanbeveling 
inzake loontransparantie)
De Commissie bevordert en vergemakkelijkt de praktische toepassing van het begin-
sel van gelijke beloning en helpt de lidstaten en andere belanghebbenden bij het 
vinden van de juiste aanpak om de voortdurende ongelijke beloning van mannen en 
vrouwen te verminderen.

In 2014 heeft de Commissie een aanbeveling (10) goedgekeurd waarin de lidstaten 
werd gevraagd de transparantie over de beloning van vrouwen en mannen te 
verbeteren in een poging om discriminatie aan te pakken en de genderkloof te 
verkleinen.
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De loonkloof tussen mannen en vrouwen — het gemiddelde verschil in uurloon tus-
sen mannen en vrouwen in alle sectoren van de economie — is de afgelopen jaren 
amper kleiner geworden en stagneert op 16,4 % in de gehele Europese Unie.

Een grotere transparantie over lonen is een belangrijk onderdeel van het aanpakken 
van de loonkloof. De Commissie beveelt de lidstaten aan de loontransparantie te 
verbeteren door middel van een instrumentarium, waaronder de mogelijkheid voor 
werknemers om informatie over beloning op te vragen, rapportage door ondernemin-
gen, loonaudits voor grote ondernemingen en het opnemen van gelijke beloning in 
collectieve onderhandelingen. De lidstaten moeten eind 2015 bij de Commissie ver-
slag uitbrengen over de maatregelen die zij hebben genomen om de aanbevelingen 
uit te voeren.

Gelijkheid van mannen en vrouwen
Het jaarverslag betreffende de gelijkheid van vrouwen en mannen (11) laat zien hoe 
de acties van de EU hebben geholpen sneller vorderingen te maken in de richting van 
echte gelijkheid van mannen en vrouwen. Hieruit blijkt dat de kloof tussen mannen 
en vrouwen de afgelopen jaren aanzienlijk kleiner is geworden, maar dat de vooruit-
gang in de verschillende lidstaten varieert, en dat er ongelijkheden blijven bestaan 
op verschillende gebieden en er dus nog steeds sprake is van uitdagingen. Gender-
gerelateerd geweld, een brute vorm van discriminatie en een schending van de fun-
damentele rechten van slachtoffers, is nog steeds een realiteit. In Europa wordt één 
op de drie vrouwen ten minste één keer in haar leven blootgesteld aan fysiek en/of 
seksueel geweld.

ARBEIDSPARTICIPATIE VAN MANNEN EN VROUWEN IN DE EU-28 
(IN %) EN DE GENDERKLOOF IN DE ARBEIDSPARTICIPATIE, 
LEEFTIJDSCATEGORIE 20-64 JAAR, 2002-2013Q3
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Bestrijding van discriminatie op grond van etnische afstamming, leeftijd, 
seksuele geaardheid, genderidentiteit en godsdienst/overtuiging
De richtlijn rassengelijkheid (12) en de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en 
beroep (13) zijn bedoeld om discriminatie te bestrijden en zijn nu in alle 28 lidstaten 
in nationaal recht omgezet. Niettemin bleek uit het verslag over de uitvoering van 
deze richtlijnen in 2014 (14) dat de nationale autoriteiten ervoor moeten blijven zor-
gen dat zij slachtoffers van discriminatie in de praktijk doeltreffende bescherming 
bieden. Belangrijke uitdagingen zijn onder meer het feit dat veel mensen hun rechten 
niet kennen en dat niet alle gevallen van discriminatie worden gemeld. Een van de 
prioriteiten van de nieuwe Commissie sinds haar aantreden op 1 november is onder-
handelingen te voeren over een horizontale antidiscriminatierichtlijn die discriminatie 
op alle terreinen waarop de EU bevoegd is, zou verbieden.

Kaderbesluit betreffende racisme en vreemdelingenhaat
In 2008 hebben de lidstaten unaniem het kaderbesluit betreffende de bestrijding 
van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht (15) aangenomen, 
maar de nationale wetgeving in een aantal lidstaten is nog steeds ontoereikend. Het 
kaderbesluit beoogt de bestrijding van racistische en xenofobe haatuitingen en haat-
misdrijven, en verplicht de lidstaten het publiekelijk aanzetten tot geweld of haat op 
grond van ras, huidskleur, godsdienst, afstamming, dan wel nationale of etnische 
afkomst strafbaar te stellen. Uit het in 2014 verschenen verslag van de Commis-
sie (16) bleek dat de meeste lidstaten de EU-regels voor het aanpakken van racistische 
en xenofobe haatmisdrijven niet goed hadden uitgevoerd.

De Commissie is in 2014 dialogen met de lidstaten blijven voeren met het oog op de 
volledige en correcte omzetting van het kaderbesluit in nationale wetgeving, rekening 
houdend met het Handvest van de grondrechten en in het bijzonder de vrijheid van 
meningsuiting en van vereniging.

Uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma
Het jaarverslag van 2014 (17) bevat een evaluatie van de vooruitgang die de lid-
staten hebben geboekt op alle belangrijke terreinen van de integratie van de Roma, 
gebaseerd op informatie van de lidstaten, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), 
internationale organisaties en het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten.

Europese Roma-top
Deze top vond in april plaats in Brussel en heeft de balans opgemaakt van de vor-
deringen op het gebied van de integratie van de Roma in de Europese Unie sinds de 
laatste Roma-top in 2010. Ongeveer 500 vertegenwoordigers van de EU-instellingen, 
nationale overheden, internationale organisaties, organisaties uit het maatschappe-
lijk middenveld (waaronder Roma) en lokale overheden werd verzocht hun mening te 
geven over de wijze waarop de uitvoering van het EU-kader voor de nationale stra-
tegieën voor integratie van de Roma verder kan worden ingevuld. De lokale aanpak 
van de integratie van de Roma in de EU en in de uitbreidingslanden was het centrale 
thema van de top.
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Bevordering van de rechten van personen met een handicap

Eerste EU-verslag over de uitvoering van het VN-Verdrag inzake 
de rechten van personen met een handicap
De Commissie heeft in juni haar eerste verslag (18) over de wijze waarop de EU uitvoe-
ring geeft aan het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (19) 
gepubliceerd. Dit verdrag is het eerste internationale juridisch bindende instrument 
dat minimumnormen vaststelt voor een reeks burgerlijke, politieke, sociale, economi-
sche en culturele rechten voor personen met een handicap overal ter wereld.

Uit het verslag blijkt dat de bekrachtiging van het verdrag in de EU tastbare effecten 
heeft gehad in de praktijk. De nieuwe richtlijnen betreffende het plaatsen van over-
heidsopdrachten (20), die in 2014 zijn goedgekeurd, zorgen ervoor dat in de meeste 
aanbestedingsprocedures rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap.

Het in 2011 door de EU geratificeerde verdrag is tevens de eerste uitgebreide over-
eenkomst over mensenrechten waarbij de EU partij is geworden. Alle 28 lidstaten 
hebben het verdrag ondertekend en het is het door 25 landen geratificeerd, terwijl de 
overige drie landen (Ierland, Nederland en Finland) stappen nemen in de richting van 
ratificatie.

Access City Award 2015
De Zweedse stad Borås werd de winnaar van de Access City Award 2015, die in 
december 2014 in Brussel werd uitgereikt ter gelegenheid van de Internationale dag 
van personen met een handicap. Helsinki (Finland) won de tweede prijs en de derde 
prijs ging naar Ljubljana (Slovenië).

De Access City Award werd in 2010 gelanceerd om de gehandicaptenproblematiek 
onder de aandacht te brengen en toegankelijkheidsinitiatieven in Europese steden 
met meer dan 50 000 inwoners te bevorderen. De organisatie is in handen van de 
Commissie in samenwerking met het Europees gehandicaptenforum. De prijs wordt 
uitgereikt aan steden voor hun inspanningen om het gemakkelijker te maken voor 
mensen met een handicap en ouderen om toegang te krijgen tot publieke ruimten, 
openbaar vervoer en communicatietechnologie.

Het regelgevingskader voor  
de Europese structuur-  
en inves terings fondsen 
2014-2020 (21) bevat nieuwe, 
aangescherpte bepalingen  
en criteria om er zeker van  
te zijn dat de inves teringen 
doeltreffend worden gebruikt 
ter bevordering van gelijkheid, 
non-discri mi natie, maat-
schappelijke integratie  
en toegankelijkheid voor  
personen met een handicap.

De laureaten van de  
Access City Award 2015;  
de vertegenwoordiger van  
het winnende Borås, Zweden, 
houdt de award vast. Brussel, 
België, 3 december.
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Gegevensbescherming

2014 was een belangrijk jaar voor de versterking van het grondrecht van de burgers 
op bescherming van hun persoonsgegevens. Er is flinke vooruitgang geboekt met de 
hervorming van de gegevensbescherming, het Hof van Justitie heeft een historisch 
arrest gewezen over het „recht om te worden vergeten” en de onderhandelingen tus-
sen de EU en de Verenigde Staten over een overkoepelende overeenkomst inzake 
gegevens bescherming ten behoeve van de rechtshandhaving avanceerde gestaag.

Hervorming van de gegevensbescherming
De Commissie stelde in januari 2012 een hervorming van de gegevensbeschermings-
regels van de EU (22) voor om de rechten op bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer online te versterken en de Europese digitale economie te stimuleren. Dankzij de 
goede vooruitgang die in 2014 is geboekt, zijn aanzienlijke vorderingen gemaakt met 
de modernisering van de gegevensbeschermingsregels van de EU.

Het Europees Parlement heeft op 12 maart zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld. 
Voor drie hoofdstukken van de verordening heeft de Raad overeenstemming bereikt 
over een „partiële algemene oriëntatie”: de territoriale werkingssfeer van de verorde-
ning en hoofdstuk V over internationale doorgiften (Raad van 5 en 6 juni); hoofdstuk IV 
over de verplichtingen van de voor de verwerking verantwoordelijken en verwerkers 
(Raad van 9 en 10 oktober); en flexibiliteit voor de publieke sector en specifieke ver-
werkingen (Raad van 4 en 5 december). Definitieve vaststelling van het hervormings-
pakket zal naar verwachting in 2015 plaatsvinden.

Arrest van het Hof van Justitie over het „recht om te worden vergeten”
Zaak C-131/12 (23), Google Spain en Google — Uit hoofde van Richtlijn 95/46/EG 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (24) is de 
exploitant van de zoekmachine in bepaalde omstandigheden verplicht om van de 
na een zoekopdracht op de naam van een persoon weergegeven resultatenlijst de 
koppelingen te verwijderen naar door derden gepubliceerde websites die informatie 
over deze persoon bevatten. Aangezien de verwijdering van de koppelingen uit de 
resultatenlijst, naargelang van de betrokken informatie, gevolgen kan hebben voor 
het gerechtvaardigde belang van de internetgebruikers die potentieel toegang tot 
die informatie willen krijgen, moet worden gezocht naar een juist evenwicht tussen 
met name dit belang en de grondrechten van deze persoon, met name het recht op 
privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens. In antwoord op de 
vraag of de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de betrokkene kan eisen dat 
de koppelingen naar webpagina's uit een dergelijke resultatenlijst worden verwijderd 
omdat hij wenst dat informatie op die websites die op hem persoonlijk betrekking 
heeft na zekere tijd wordt „vergeten”, verklaarde het Hof dat, indien na een verzoek 
van de betrokkene wordt vastgesteld dat opneming van die koppelingen in die lijst 
thans onverenigbaar is met de richtlijn, deze koppelingen en informatie van de resul-
tatenlijst moeten worden gewist.

Het Hof verduidelijkte dat zoekmachines als verantwoordelijken voor de verwerking 
van persoonsgegevens worden beschouwd en dat zoekmachines zoals Google zich 
dan ook niet kunnen onttrekken aan hun verantwoordelijkheden krachtens het Euro-
pees recht bij de verwerking van persoonsgegevens. In de voorstellen voor EU-
gegevensbeschermings hervorming van 2012 van de Commissie (25) werd een expliciet 
recht om te worden vergeten geïntroduceerd.



N A A R  E E N  E U R O P A  V A N  D E  B U R G E R ,  V A N  G R O N D R E C H T E N ,  V A N  J U S T I T I E  E N  V A N  V E I L I G H E I D 153

Kaderovereenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten
Sinds maart 2011 voert de Commissie onderhandelingen over een internationale 
kaderovereenkomst met de regering van de Verenigde Staten (de overkoepelende 
overeenkomst inzake gegevensbescherming) met het oog op de bescherming van 
persoonsgegevens die tussen de EU en de VS worden doorgegeven ten behoeve van 
de rechtshandhaving.

De doelstelling van de EU bij de onderhandelingen is ervoor te zorgen dat het grond-
recht van de burgers op bescherming van hun persoonsgegevens wordt gerespecteerd 
wanneer hun gegevens in het kader van de politiële en justitiële samenwerking wor-
den doorgegeven aan en verwerkt in de Verenigde Staten.

In juni heeft de Commissie in Athene, Griekenland, een ontmoeting gehad met haar 
tegenhangers uit de Verenigde Staten, waarin werd aangekondigd dat de regering van 
de VS zal samenwerken met het Congres om wetgeving vast te stellen die waarborgt 
dat de burgers van de EU-lidstaten in privacyzaken over dezelfde rechtsmiddelen 
beschikken als burgers van de Verenigde Staten.
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Burgerschap

Het kiesrecht van de EU-burgers

De verkiezingen voor het Europees Parlement van 2014
In mei 2014 vonden de verkiezingen voor het Europees Parlement voor het eerst 
plaats volgens de bepalingen van het Verdrag van Lissabon, dat de EU-burgers een 
grotere politieke rol geeft. Met het Verdrag worden ook de bevoegdheden van het 
Parlement versterkt, is zijn rol als medewetgever geconsolideerd en heeft het meer 
verantwoordelijkheden gekregen, waaronder het recht om de voorzitter van de Euro-
pese Commissie te kiezen op basis van een voorstel van de Europese Raad, waarbij 
rekening wordt gehouden met de uitslagen van de Europese verkiezingen.

In haar streven om het Europese democratische proces transparanter te maken, de 
kiezers een keuze te geven tussen zinvolle politieke opties en een grotere betrokken-
heid onder EU-kiezers te stimuleren, kwam de Commissie met een mededeling (26) en 
een aanbeveling (27) gericht aan de lidstaten en aan de politieke partijen op nationaal 
en Europees niveau, waarin zij oproept tot sterkere banden tussen de burgers en de 
EU. In de aanloop naar de verkiezingen van mei heeft de Commissie op 27 maart een 
verslag over de tenuitvoerlegging van deze aanbeveling (28) uitgebracht, met onder 
meer de volgende punten:

 ▶ voor en tijdens de verkiezingen moeten de nationale politieke partijen duidelijk 
maken bij welke Europese politieke partij zij zijn aangesloten;

 ▶ de politieke partijen moeten bekendmaken welke kandidaat-voorzitter van de 
Commissie zij ondersteunen;

 ▶ de politieke partijen moeten de kiezers tijdens de campagne informeren over hun 
kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie en zijn of haar programma;

 ▶ de lidstaten moeten afspreken de Europese verkiezingen op één en dezelfde dag 
te houden.

De conclusie van het verslag luidde dat de betrokken actoren de aanbevelingen over 
het algemeen goed hadden ontvangen. Ook benadrukte het verslag de rol die het 
maatschappelijk middenveld heeft gespeeld door een waardevolle bijdrage te leveren 
aan het informeren van de burgers over de nieuwe democratische impuls voor de 
verkiezingen; het verslag onderstreepte ook de bijdrage van het maatschappelijk mid-
denveld om het Europees debat aan te wakkeren in de aanloop naar de verkiezingen 
en Europa centraal te stellen in nationale debatten in de hele EU.

Het hoofdgebouw van  
het Europees Parlement  

vanop de rivier de Ill in 
Straatsburg, Frankrijk.
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Burgerinitiatieven

Het eerste Europees burgerinitiatief, „Right2Water” (29), wist de nodige steun te verza-
melen (in totaal minstens 1 miljoen handtekeningen en minimumdrempels in min-
stens zeven lidstaten) en had als doel ervoor te zorgen dat alle EU-burgers het recht 
genieten op water en sanitaire voorzieningen, de watervoorziening en het beheer van 
de watervoorraden uit te sluiten van de internemarktregels en de liberalisering, en de 
inspanningen van de Commissie om te zorgen dat iedereen ter wereld toegang heeft 
tot water en sanitaire voorzieningen, te vergroten. De Commissie heeft in haar mede-
deling van maart in antwoord op dit initiatief (30) concrete stappen en nieuwe maat-
regelen gepresenteerd op gebieden die rechtstreeks relevant zijn voor het initiatief  
en de doelstellingen ervan. De Commissie is geleidelijk follow-upacties (31) aan het 
uitvoeren; zo vond tussen juni en september een openbare raadpleging (32) over de 
drinkwater richtlijn (33) plaats.

In mei heeft de Commissie geantwoord op het tweede Europees burgerinitiatief,  
„Eén van ons” (34). Na zorgvuldige bestudering van het verzoek heeft de Commissie 
afgezien van het indienen van een wetgevingsvoorstel, aangezien de lidstaten en het 
Parlement pas vlak daarvoor besprekingen over het EU-beleid op dit gebied hadden 
gevoerd en dat beleid hadden vastgesteld. Het initiatief „Eén van ons” verzocht de EU 
geen financiering meer te geven aan activiteiten die de vernietiging van menselijke 
embryo’s impliceren, met name op het gebied van onderzoek, ontwikkelings samen-
werking en volksgezondheid. De Commissie heeft geconcludeerd dat het bestaande 
financierings kader geschikt is.

Als onderdeel van het onderzoek hadden de organisatoren van elk van deze initiatie-
ven de gelegenheid om hun voorstellen te presenteren in een bijeenkomst met de 
vertegenwoordigers van de Commissie en tijdens een openbare hoorzitting in het 
Europees Parlement.



A L G E M E E N  V E R S L A G  2 0 1 4  —  H O O F D S T U K  4156

Dialoog met kerken alsmede religieuze 
en levensbeschouwelijke en niet-confessionele 
organisaties

De Commissie heeft de dialoog met kerken, religieuze gemeenschappen en levens-
beschouwelijke en niet-confessionele organisaties op grond van artikel 17 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie geïntensiveerd; de Commissie 
voert deze dialoog al verscheidene jaren.

In juni werd stilgestaan bij het tienjarig bestaan van de vergadering op hoog niveau 
van de voorzitters van het Parlement, de Raad en de Commissie met religieuze leiders.

László Surján, vicevoorzitter van 
het Europees Parlement (rechts), 
Herman Van Rompuy, voorzitter 

van de Europese Raad (links), en 
José Manuel Barroso, voorzitter 
van de Europese Commissie tot 

en met 31 oktober (midden), 
ontvingen op 10 juni ongeveer 

twintig hoge vertegenwoordigers 
van de christelijke, islamitische, 

joodse, hindoeïstische en  
de sikh-gemeenschap in  

Brussel, België.
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Ethiek en wetenschappen

De Commissie coördineerde in 2014 activiteiten om ethiek sterker te integreren in de 
EU-beleidsvorming op het gebied van wetenschappen en nieuwe technologieën. De 
Europese Groep ethiek (EGE), de onafhankelijke multidisciplinaire instantie die de 
Commissie adviseert over ethische aspecten van wetenschappen en nieuwe technolo-
gieën, bleef zorgen voor kwalitatief hoogstaand en tijdig beleidsadvies. De EGE heeft 
in mei 2014 een advies uitgebracht over de ethische aspecten van beveiligings- en 
bewakings technologieën (35).

De Commissie heeft haar activiteiten om de internationale samenwerking op het 
gebied van de ethiek van wetenschappen en de technologieën tot stand te brengen, 
geconsolideerd en uitgebreid. De jaarlijkse internationale dialoog van de Europese 
Commissie over bio-ethiek (IDB) bood een platform voor de voorzitters van de nati-
onale raden voor de ethiek van de lidstaten en partners uit derde landen in alle 
continenten om van elkaar te leren. Naast de IDB van 2014 over de ethische aspec-
ten van de inspraak van de burger en gezondheid heeft de Commissie de grondslag 
gelegd voor nieuwe en ontluikende biregionale dialogen, waaronder de dialoog tus-
sen de EU en Latijns-Amerika in juni en de dialoog tussen de EU en de Afrikaanse 
Unie in oktober.

De lopende inspanningen om de wereldwijde samenwerking op het gebied van ethiek 
te versterken, zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat Europa een voortrekkersrol neemt 
in de ontwikkeling van de normen en beginselen die aan de basis liggen van de ont-
wikkelingen in de wetenschap en de technologie. Het zal het steeds belangrijker 
worden om technologische en wetenschappelijke innovatie te verankeren in een 
sterke ethische basis om het vertrouwen van de bevolking te winnen in een context 
van snelle technologische verandering.
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Justitie en binnenlandse zaken — Einde van de 
overgangsperiode en nieuwe bevoegdheden voor 
de EU-instellingen

2014 betekende het einde van de overgangsperiode van vijf jaar voor het acquis van 
de voormalige „derde pijler” inzake politiële samenwerking en justitiële samenwerking 
in strafzaken.

Met het Verdrag van Lissabon werden de voormalige maatregelen op het gebied van 
de politiële samenwerking en de justitiële samenwerking in strafzaken in de bevoegd-
heden van de EU geïntegreerd. De overgangsperiode van vijf jaar was vastgelegd  
in Protocol nr. 36 bij het Verdrag, en aan het einde ervan — op 1 december 2014 — 
zouden alle instrumenten op het gebied van de politiële samenwerking en de justi tiële 
samenwerking in strafzaken die niet door nieuwe handelingen op grond van het  
Verdrag van Lissabon zijn gewijzigd, onderworpen zijn aan de jurisdictie van het Hof 
van Justitie en de volledige handhavingsbevoegdheden van de Commissie.

Met ingang van 1 december krijgt een rechterlijke instantie van een lidstaat die deel-
neemt aan een maatregel inzake politiële samenwerking en justitiële samenwerking 
in strafzaken dus de mogelijkheid (en dit is zelfs een verplichting voor rechterlijke 
instanties die in laatste aanleg uitspraak doen) het Hof van Justitie om een prejudi-
ciële beslissing te verzoeken wanneer er twijfel bestaat over de juiste uitlegging of 
toepassing van dergelijke rechtsinstrumenten. Verder kan de Commissie een inbreuk-
procedure inleiden tegen de lidstaten die de EU-wetgeving op het gebied van de poli-
tiële samenwerking en de justitiële samenwerking in strafzaken niet of niet correct 
hebben geïmplementeerd, en heeft het Hof van Justitie de volledige rechtsmacht op 
deze gebieden gekregen.

Conform de specifieke bepalingen van Protocol nr. 36 heeft het Verenigd Koninkrijk 
gebruikgemaakt van de mogelijkheid om per 1 december niet deel te nemen aan 
eerdere maatregelen inzake politiële samenwerking en justitiële samenwerking in 
strafzaken. Het Verenigd Koninkrijk heeft echter besloten weer deel te nemen aan 
35 maatregelen op dit gebied (29 niet-Schengen- en 6 Schengenbesluiten), waar-
onder het Europees aanhoudingsbevel (36).
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Justitie

Meer vertrouwen, mobiliteit en groei: op weg naar een echte 
Europese rechtsruimte

In maart 2014 heeft de Commissie haar visie op de toekomst van het justitiebeleid 
van de EU (37) uiteengezet. De Commissie heeft zich tot doel gesteld om tot 2020 
verder te werken aan een echte gemeenschappelijke Europese rechtsruimte die geba-
seerd is op vertrouwen, mobiliteit en groei.

De strategische richtsnoeren van de Europese Raad voor de ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht

Bij de verdere ontwikkeling van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht in de 
komende jaren is het van doorslaggevend belang de bescherming en bevordering 
van de grondrechten, waaronder gegevensbescherming, te garanderen, tegelijker-
tijd de punten van zorg inzake veiligheid aan te pakken, ook in de betrekkingen 
met landen buiten de EU, en uiterlijk in 2015 een solide algemeen kader voor 
gegevensbescherming in de EU aan te nemen.

Strafrecht

Recht op een eerlijk proces
De uiterste datum voor omzetting van de richtlijn betreffende het recht op informatie 
in strafprocedures (38) was in juni. Deze richtlijn zet de rechten uiteen waarover ver-
dachten tijdens een strafzaak moeten worden geïnformeerd.

Verdachten of beklaagden moeten ten minste over de volgende procedurele rechten 
mondeling of schriftelijk worden geïnformeerd, zodat deze rechten daadwerkelijk 
kunnen worden uitgeoefend:

 ▶ het recht op toegang tot een advocaat;

 ▶ het recht op kosteloze rechtsbijstand;

 ▶ het recht op informatie over de beschuldiging;

 ▶ het recht op vertolking en vertaling voor personen die de taal van de procedure niet 
verstaan;

 ▶ het zwijgrecht.

De informatie moet worden verstrekt in eenvoudige en toegankelijke bewoordingen, 
waarbij rekening wordt gehouden met eventuele specifieke behoeften van kwetsbare 
verdachten of beklaagden.
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Ook aangehouden personen moeten met een schriftelijk document, in begrijpelijke 
taal opgesteld, op de hoogte worden gebracht van hun procedurele rechten, ongeacht 
of ze daar zelf om vragen. In aanvulling op de hierboven vermelde rechten moet deze 
zogeheten „verklaring van rechten” informatie bevatten over:

 ▶ het recht op toegang tot processtukken;

 ▶ het recht om consulaire autoriteiten en één andere persoon (bv. een familielid of 
de werkgever) op de hoogte te laten stellen;

 ▶ het recht op toegang tot dringende medische bijstand;

 ▶ het recht om te weten hoeveel uren of dagen verdachten of beklaagden mogen 
worden vastgehouden voordat zij worden voorgeleid;

 ▶ de mogelijkheid om de rechtmatigheid van de aanhouding aan te vechten.

Ook personen die zijn aangehouden op grond van een Europees aanhoudingsbevel 
hebben het recht een verklaring van rechten te ontvangen. In dit document wordt  
het volgende uitgelegd: het recht op informatie over de inhoud van het Europees 
aanhoudings bevel, het recht op bijstand van een advocaat, het recht op vertolking en 
vertaling indien ze de taal niet spreken of verstaan, de mogelijkheid in te stemmen 
met overlevering en het recht om te worden gehoord door een rechterlijke instantie 
wanneer ze hiermee niet instemmen.

Detentie
In februari publiceerde de Commissie een verslag (39) over de uitvoering door de 
lidstaten van de kaderbesluiten inzake de wederzijdse erkenning van rechterlijke 
beslissingen met betrekking tot vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strek-
kende maatregelen, inzake proeftijdbeslissingen en alternatieve straffen en inzake 
toezichtsmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (40). De conclusie 
van dit verslag luidde dat het niveau van uitvoering onvoldoende is. De gedeeltelijke 
en onvolledige omzetting van de kaderbesluiten belemmert de toepassing van het 
beginsel van wederzijdse erkenning op het gebied van het strafrecht.

Rechten van slachtoffers
Als de richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteu-
ning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (41) op correcte wijze in 
nationale wetgeving wordt omgezet en toegepast, zullen de rechten van de slacht-
offers in strafprocedures in de EU worden versterkt. Met het oog hierop heeft de 
Commissie een richtsnoer (42) gepubliceerd om de doeltreffende en tijdige omzetting 
van de richtlijn voor de lidstaten te vergemakkelijken en hen te helpen om tot een 
gemeenschappelijke interpretatie van de bepalingen te komen.

Bescherming van de euro tegen valsemunterij
In mei trad de nieuwe richtlijn betreffende de strafrechtelijke bescherming van de 
euro en andere munten tegen valsemunterij (43) in werking. De lidstaten, met uit-
zondering van Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, die niet aan de richtlijn deel-
nemen, moeten deze uiterlijk in mei 2016 in nationale wetgeving omzetten.
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De nieuwe maatregel vult het huidige kader op de volgende punten aan.

 ▶ Er worden strafmaten in de lidstaten vastgesteld: een maximale gevangenisstraf 
van ten minste acht jaar voor de vervaardiging en van ten minste vijf jaar voor de 
verspreiding van valse bankbiljetten en munten.

 ▶ Er komen doeltreffende onderzoeksmiddelen beschikbaar om grensoverschrijdend 
onderzoek te vergemakkelijken, naar het voorbeeld van de middelen die worden 
gebruikt bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad.

 ▶ Nationale analysecentra kunnen in beslag genomen vals geld in een eerder stadium 
van de gerechtelijke procedure onderzoeken; dit zal de opsporing van valse euro’s 
verbeteren en de verspreiding ervan voorkomen.

 ▶ De kennis over valsemunterij wordt verbeterd, aangezien de lidstaten bepaalde 
gegevens over gerechtelijke procedures moeten verzamelen en deze gegevens aan 
de Commissie moeten doorgeven.

Europees openbaar ministerie
Medio 2013 heeft de Commissie een voorstel voor een verordening ingediend met 
betrekking tot de instelling van een Europees openbaar ministerie (44). Het Europees 
openbaar ministerie is opgezet als orgaan voor de opsporing en vervolging van ver-
meende fraude ten nadele van financiële belangen van de EU. Het orgaan wordt 
gezien als een essentieel instrument om de strijd tegen criminelen die frauderen met 
EU-geld te verbeteren.

In de loop van 2014 is bij de besprekingen over dit onderwerp aanzienlijke vooruit-
gang geboekt. Het Parlement heeft in maart een tussentijds verslag goedgekeurd. De 
lidstaten zijn het nog niet op alle punten eens over de structuur en de bevoegdheden 
van het Europees openbaar ministerie. De discussie hierover zal in 2015 worden 
voortgezet.

Drugsbeleid
Het in september 2013 voorgestelde drugspakket bestaat uit twee componenten: een 
verordening met betrekking tot een mechanisme om sneller informatie uit te wis-
selen, risico’s te beoordelen en marktbeperkingen voor nieuwe psychoactieve stoffen 
in te voeren (45) en een richtlijn met betrekking tot strafrechtelijke minimumsancties 
voor de handel in de meest schadelijke varianten van deze nieuwe drugs (46). Het pak-
ket is bedoeld om de EU in staat te stellen sneller, doeltreffender en evenrediger op te 
treden ten aanzien van nieuwe psychoactieve stoffen, met beperkende maatregelen 
die zijn afgestemd op het specifieke risiconiveau van elke nieuwe psychoactieve stof.

In april 2014 heeft het Parlement zijn eerste lezing van de wetgevingsvoorstellen 
afgerond. Het Parlement stond volledig achter de belangrijkste elementen van de 
voorstellen van de Commissie, en bekrachtigde en versterkte zo haar streven naar 
snellere en slimmere maatregelen tegen nieuwe drugs. Momenteel wordt in de Raad 
over de voorstellen onderhandeld.

In 2014 werden vier nieuwe psychoactieve stoffen (25I-NBOMe, AH-7921, MDPV en 
methoxetamine) (47) krachtens het besluit inzake de uitwisseling van informatie, de 
risicobeoordeling en de controle ten aanzien van nieuwe psychoactieve stoffen (48) in 
de hele EU verboden.
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Programma’s Justitie en Rechten, gelijkheid en burgerschap

Het afgelopen jaar werd het startschot gegeven voor de programma’s Justitie en 
Rechten, gelijkheid en burgerschap.

Deze nieuwe programma’s zijn bedoeld als ondersteuning van toekomstige prioritei-
ten op het gebied van justitie, grondrechten en gelijkheid. De programma’s moeten 
met name voorzien in de financieringsbehoeften die voortvloeien uit de strategische 
richtsnoeren voor het justitiebeleid van de EU, die in juni 2014 door de Europese 
Raad (49) zijn aangenomen. Ze moeten helpen de drie belangrijkste uitdagingen aan te 
gaan die door de Commissie in haar mededeling over het toekomstige justitiebeleid 
van de EU (50) zijn aangewezen: het versterken van het wederzijds vertrouwen, het 
vergemakkelijken van de mobiliteit en het bijdragen aan economische groei. Zij zullen 
ook ondersteuning bieden bij het implementeren van huidige en toekomstige initiatie-
ven inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen, personen met een handicap, discri-
minatiebestrijding en Roma.

De financiële programma’s zullen eveneens gebruikt worden voor justitiële opleidin-
gen, oplossingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie voor 
gerechtelijke instanties en het e-justitieportaal; bovendien zullen ze de tenuitvoer-
legging van EU-wetgeving en van toekomstige wetgeving zoals het gegevens-
beschermingspakket vergemakkelijken, de rechten van het kind ondersteunen en de 
rechten van Europese burgers meer onder de aandacht brengen.

Bij de tenuitvoerlegging van de nieuwe programma’s streeft de Commissie ernaar de 
procedures voor aanvragers en begunstigden te vereenvoudigen en vollediger verslag 
uit te brengen over de bereikte resultaten, zowel aan het publiek als aan de andere 
instellingen van de EU.

Internationale aspecten van het justitiebeleid

De Commissie is doorgegaan met het bevorderen van justitiële hervormingen in 
buurlanden (met name kandidaat-lidstaten), is betrekkingen blijven onderhouden met 
de belangrijkste internationale organisatie op het gebied van justitie, de Haagse 
Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, en is besluiten blijven nemen omtrent de 
gepastheid van maatregelen op het gebied van gegevensbescherming. Op andere 
terreinen is de belangrijkste doelstelling het integreren van justitiële prioriteiten in het 
bredere externe beleid van de EU, bijvoorbeeld bij handelsbesprekingen of ontwikke-
lingsprojecten.

In 2014 hechtte de EU haar goedkeuring aan het uit 2007 stammende Verdrag van 
’s Gravenhage inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en 
andere familieleden; dit verdrag werd op 1 augustus in alle lidstaten van kracht, 
waar mee een systeem werd ingevoerd om de inning van alimentatievorderingen in de 
hele wereld te vergemakkelijken.

De Commissie bleef actief betrokken bij verschillende bilaterale onderhandelingen 
over samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van handel en politiek. Bij deze 
onderhandelingen gaat het om essentiële zaken, bijvoorbeeld normen inzake gege-
vensbescherming, consulaire bescherming in het buitenland voor „niet-vertegen-
woordigde” burgers, toegankelijkheid voor personen met een handicap, de rechts-
staat en justitiële samenwerking. Bij de bestrijding van zware criminaliteit heeft  
de EU met het oog op de uitwisseling van bewijsmateriaal en/of de uitlevering  
van criminelen overeenkomsten gesloten met IJsland, Japan, Noorwegen en de 
Verenigde Staten.
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Binnenlandse zaken

Naar een open en veilig Europa

De beleidsoriëntatie van de Commissie (51) bood een strategische visie op de toekom-
stige prioriteiten op het gebied van binnenlandse zaken na het programma van 
Stockholm voor 2010–2014, gericht op de volledige uitvoering van wetgeving en het 
vermogen in te spelen op toekomstige kansen en uitdagingen. Op basis van deze 
oriëntatie heeft de Europese Raad van juni 2014 zijn strategische richtsnoeren voor 
de toekomst van het beleidsdomein binnenlands beleid (52) vastgesteld.

Migratie en asiel

Er is een aanzienlijke hoeveelheid beleidsrichtsnoeren uitgevaardigd op een aantal 
belangrijke terreinen van het migratie- en asielbeleid. Zo was er onder meer een 
mededeling over het EU-terugkeerbeleid (53). In deze mededeling wordt opnieuw de 
overtuiging uitgesproken dat een doeltreffend en humaan terugkeerbeleid in overeen-
stemming met de grondrechten een absolute voorwaarde is voor een breed migratie-
beleid, en dat verdere inspanningen nodig zijn om te waarborgen dat de EU-wetgeving 
ter zake in de gehele Unie op gelijke wijze wordt uitgevoerd.

Verdere beleidsrichtsnoeren zijn uiteengezet in de mededeling betreffende richtsnoe-
ren voor de toepassing van de richtlijn inzake het recht op gezinshereniging (54). Deze 
mededeling biedt de lidstaten richtsnoeren voor een juiste en zinvolle toepassing van 
de richtlijn inzake het recht op gezinshereniging (55), met het oog op een doeltreffende 
regeling voor de hele EU ter zake en het bestrijden van eventueel misbruik.

De eerste verslagen over de uitvoering van de richtlijn inzake de Europese blauwe 
kaart (56) en de richtlijn inzake sancties tegen werkgevers (57) werden goedgekeurd. 
Het eerste verslag gaat over de manier waarop de lidstaten de EU-voorschriften 
toepassen wanneer zij hooggekwalificeerde onderdanen van niet-EU-landen toestaan 
met de blauwe kaart in de EU te komen werken; het tweede over de sancties tegen 
werkgevers die illegaal werknemers uit derde landen in dienst nemen.

In 2013 is een nieuw pakket instrumenten aangenomen dat de tweede generatie 
vormt van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (58). Het grootste deel hiervan 
moet uiterlijk in juli 2015 operationeel zijn, dus het jaar 2014 stond voornamelijk in 
het teken van omzettingskwesties. De Commissie en het Europees Ondersteunings-
bureau voor asielzaken (EASO) kwamen meerdere malen met de lidstaten bijeen om 
hen te helpen bij de correcte omzetting van de nieuwe wetgeving.

Een boot vol migranten wordt  
in het centrale gedeelte van  
de Middellandse Zee door de 
Italiaanse kustwacht gered.
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In juni 2014 heeft de Commissie voorgesteld (59) de Dublin III-verordening te wijzigen 
teneinde de regels te verduidelijken die bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 
voor de behandeling van een asielverzoek van een niet-begeleide minderjarige die 
geen gezinsleden heeft op het grondgebied van de lidstaten. Het Hof van Justitie was 
eerder verzocht (60) om uitlegging van een bepaling van de Dublin II-verordening over 
dit onderwerp, waaruit niet duidelijk bleek of deze verantwoordelijkheid bij de EU-
lidstaat ligt waar de minderjarige zijn/haar eerste aanvraag heeft ingediend, of bij de 
lidstaat waar de minderjarige zijn/haar meest recente aanvraag heeft ingediend en 
zich op dat moment bevindt. Het Hof heeft geoordeeld dat in de regel de lidstaat 
verantwoordelijk is waar de minderjarige zijn/haar meest recente aanvraag heeft in-
gediend en zich op dat moment bevindt. De Commissie heeft deze uitspraak in haar 
voorstel gecodificeerd en ervoor gezorgd dat alle lacunes bij de vaststelling van de 
verantwoordelijkheid voor asiel verzoeken van niet-begeleide minderjarigen worden 
gedicht, met inachtneming van het belang van het kind. Het voorstel van de Commis-
sie wordt momenteel besproken in het Parlement en de Raad.

De Commissie en het EASO hebben hun ondersteuning van de EU-lidstaten (met 
name Bulgarije, Griekenland, Italië en Cyprus) op het gebied van asiel voortgezet met 
speciale ondersteuningsplannen om de opvangcapaciteit te verhogen en de asiel-
beslissingen kwalitatief te verbeteren en te bespoedigen.

Reactie op migratie- en asieldruk

De Commissie heeft mediterrane landen die werden geconfronteerd met groei-
ende migratie- en asielstromen doelgericht ondersteund. Dit gebeurde deels in 
het kader van de activiteiten van de Taskforce Middellandse Zeegebied en meer 
in het algemeen via de bestaande financiële en logistieke ondersteuningsmecha-
nismen. Tot de concrete stappen behoorde een meer doeltreffende en flexibele 
financiering op het gebied van migratie, asiel en grenzen om de EU-lidstaten te 
helpen om te gaan met de verhoogde druk. De lidstaten zijn ook operationeel 
ondersteund om verlies van mensenlevens onder migranten in de Middellandse 
Zee te voorkomen; zo kreeg Italië steun via de operatie Triton, die gecoördineerd 
werd door het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samen-
werking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex). 
Met een budget van 2,9 miljoen EUR per maand is Triton de grootste maritieme 
operatie die ooit door het Agentschap is gecoördineerd. Operationele ondersteu-
ning wordt ook geboden via de implementatie van het Europees grensbewakings-
systeem Eurosur, dat efficiëntere opsporings- en reddingsoperaties mogelijk 
maakt. Op asielgebied voert het EASO momenteel programma’s uit om de lid-
staten te ondersteunen en wordt EU-financiering ingezet als stimulans en ter 
onder steuning van aanvullende inspanningen en toezeggingen op het gebied van 
hervestiging (waarbij vluchtelingen direct in vluchtelingenkampen buiten Europa 
worden opgehaald en veilig naar de EU worden gebracht) via het aanbieden van 
een vast bedrag van 10 000 EUR per hervestigde vluchteling. Ook is concrete 
vooruitgang geboekt op het gebied van samenwerking en overleg met de her-
komst- en doorreislanden van migranten. Zo zijn er met Jordanië, Marokko en 
Tunesië mobiliteitspartnerschappen gesloten en is onlangs een overnameover-
eenkomst met Turkije in werking getreden. Bovendien is het migratieroute-initia-
tief EU–Hoorn van Afrika van start gegaan, waarmee de weg wordt vrijgemaakt 
voor praktische samenwerking met de autoriteiten die in herkomst- en door-
reislanden in de Hoorn van Afrika en het Middellandse Zeegebied mensensmokkel 
en mensenhandel bestrijden.
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Grenzen en visa

Voorbeelden van de vele initiatieven met betrekking tot het visumbeleid waren het 
voorstel voor een herschikking van de visumcode van de Unie (61) en een voorstel voor 
een nieuw type Schengenvisum — het rondreisvisum (62) — waarmee maximaal één 
jaar lang in het Schengengebied kan worden gereisd. Beide voorstellen hebben tot 
doel legitiem reizen te vergemakkelijken, gezien de economische effecten van het 
visumbeleid en de bijdrage ervan aan economische groei, maar daarbij tegelijkertijd 
een hoog niveau van veiligheid te behouden. De herschikking van de visumcode is met 
name bedoeld om aan de hand van objectieve criteria het reizen voor bekende, regel-
matige reizigers gemakkelijker te maken, waardoor de discretionaire bevoegdheid 
van de consulaten van de lidstaten wordt beperkt. Daarnaast werden in november 
onderhandelingen over visumvrijstellingsovereenkomsten geopend met zestien kleine 
eilandstaten uit het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en met de Verenigde Arabi-
sche Emiraten. Met het oog op eventuele onderhandelingen over visumvrijstellings-
overeenkomsten met Colombia en Peru heeft de Commissie tevens verslagen goed-
gekeurd waarin wordt beoordeeld of deze twee landen aan de desbetreffende criteria 
voldoen.

VISUMAANVRAGEN BIJ CONSULATEN VAN SCHENGENLANDEN, 
2009–2013
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De nieuwe verordening tot vaststelling van regels voor de bewaking van de zeebuiten-
grenzen in het kader van door Frontex gecoördineerde operaties (63) werd in mei 
goedgekeurd. De verordening regelt door Frontex gecoördineerde maritieme 
bewakings operaties en verbetert de coördinatie bij opsporings- en reddingssituaties 
die zich tijdens deze operaties voordoen, met als doel de bescherming en de veilig-
heid van de levens van migranten te waarborgen. De verordening bevat duidelijke 
voorschriften voor detectie, onderschepping, opsporing en redding en ontscheping, en 
leidt tot een betere bescherming van de grondrechten, met name het beginsel van 
non-refoulement (64).

Georganiseerde misdaad, politiële samenwerking en  
terrorisme

In januari heeft de Commissie in een mededeling (65) tien gebieden aangewezen 
waarop de EU en haar lidstaten verdergaande maatregelen zouden kunnen nemen ter 
voorkoming van alle vormen van extremisme uitmondend in geweld, ongeacht vanuit 
welke overtuiging. Tot de voorgestelde maatregelen behoren onder meer: de oprich-
ting van een Europees kenniscentrum in het kader van het netwerk voor voorlichting 
over radicalisering; de ontwikkeling van opleidingen voor eerstelijnswerkers die tegen 
radicalisering strijden; financiële steun voor projecten voor het tegengaan van terro-
ristische propaganda met behulp van moderne communicatiemiddelen, waaronder 
sociale media; en programma’s die geradicaliseerde personen helpen bij het afzweren 
van geweld als middel om politieke doelen te bereiken en het afstand nemen van de 
onderliggende ideologieën.

Corruptiebestrijding

In februari heeft de Commissie het eerste EU-brede corruptiebestrijdings-
verslag (66) gepubliceerd. In dit verslag werd de situatie in elk van de EU-lidstaten 
geanalyseerd — welke corruptiebestrijdingsmaatregelen er van kracht zijn, welke 
goed werken, wat er kan worden verbeterd en hoe. Daarnaast beschreef het  
verslag de ontwikkelingen op het gebied van corruptie in de EU en werd extra 
aandacht besteed aan de manier waarop de lidstaten omgaan met corruptie bij 
overheidsopdrachten. Uit het verslag bleek dat zowel de aard en de omvang van 
de corruptie als de doeltreffendheid van de maatregelen ter bestrijding ervan van 
lidstaat tot lidstaat verschillen. Het liet ook zien dat corruptie in alle lidstaten 
meer aandacht verdient. De lidstaten hebben de afgelopen jaren veel initiatieven 
genomen, maar de resultaten zijn wisselend en er moet meer worden gedaan om 
corruptie te voorkomen en te bestraffen. Corruptie kost de Europese economie 
naar schatting zo’n 120 miljard EUR per jaar.

Een detailopname van de  
nacht kijker „Flir”, gemonteerd op 

een Cypriotische politiehelikopter 
op de luchthaven van Larnaka, 

Cyprus. Die apparatuur werd  
door de Europese Commissie 

gefinancierd in het kader  
van het Solid-project van  
het Buitengrenzenfonds.
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Uitspraak van het Hof van Justitie over de richtlijn 
gegevensbewaring

Volgens een uitspraak van het Hof van Justitie van april 2014 (67) is de richtlijn 
gegevensbewaring uit 2006 (68) ongeldig. Het Hof was van oordeel dat de richtlijn 
niet voldeed aan het evenredigheidsbeginsel en in meer waarborgen had moeten 
voorzien om de grondrechten op het gebied van de eerbiediging van het privéleven 
en de bescherming van persoonsgegevens te beschermen. Het Hof oordeelde wel 
dat gegevensbewaring, onder duidelijke en precieze voorwaarden, een legitiem 
en algemeen belang dient, namelijk de bestrijding van zware criminaliteit en de 
bescherming van de openbare veiligheid. De Commissie heeft toegezegd de uit-
spraak en de implicaties ervan zorgvuldig te zullen overwegen. Zij kondigde ook 
aan dat zij haar werkzaamheden zal voortzetten in het licht van de geboekte 
vooruitgang bij de herziening van de e-privacyrichtlijn (69) en met inachtneming 
van de onderhandelingen over de hervorming van het EU-regelgevingskader met 
betrekking tot gegevensbescherming.

Het arrest is tevens van betekenis omdat hierin, voor het eerst sinds het Handvest 
van de grondrechten bindend werd, wordt erkend dat artikel 6 van het Handvest 
niet alleen eenieders recht op vrijheid, maar ook dat op veiligheid vastlegt. Deze 
overweging speelde ook een belangrijke rol bij de analyse die het Hof maakte van 
de richtlijn en van gegevensbewaring als instrument voor de veiligheid.

In april werd overeenstemming bereikt over de richtlijn betreffende de bevriezing en 
confiscatie van crimineel vermogen in de Europese Unie (70). Met deze richtlijn wordt 
beoogd de wetshandhaving te verbeteren en de rechterlijke instanties betere mid-
delen te verschaffen om illegale inkomsten terug te vorderen. De richtlijn geeft 
over heden meer handelingsruimte, zoals de mogelijkheid tot het confisqueren van 
activa die aan derden zijn overgedragen of die niet direct in verband staan met een 
specifieke misdaad, maar wel duidelijk voortvloeien uit de criminele activiteiten van 
de veroordeelde.

In mei heeft de Commissie een mededeling goedgekeurd over een nieuwe EU-aanpak 
voor de detectie en mitigatie van risico’s met betrekking tot chemische, biologische, 
radiologische, nucleaire en explosieve stoffen (CBRN-E-risico’s) (71). Hierin wordt een 
voorstel gedaan voor het vergemakkelijken van de praktische samenwerking op EU-
niveau bij de detectie en mitigatie van dergelijke risico’s, waarbij ook wordt samenge-
werkt met het bedrijfsleven, exploitanten van faciliteiten die met CBRN-E-materialen 
werken en andere betrokkenen. Het document bevat een reeks van dertig maatregelen 
die zo snel mogelijk door verschillende diensten van de Commissie in samenwerking 
met de lidstaten moeten worden uitgevoerd.

In juni heeft de Raad een besluit vastgesteld met betrekking tot de regels en proce-
dures voor de toepassing van de solidariteitsclausule (artikel 222 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie) (72). Volgens de solidariteitsclausule 
treden de Unie en haar lidstaten gezamenlijk op om een andere lidstaat bij te staan 
wanneer deze door een terroristische aanval, een natuurramp of een door de mens 
veroorzaakte ramp is getroffen. Het recht om een beroep te doen op de solidariteits-
clausule is voorbehouden aan de getroffen lidstaat. Het besluit is gebaseerd op be-
staande instrumenten en structuren, maar voorziet zowel op lidstaat- als EU-niveau 
in een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen, die gezamenlijk optreden 
voor een snelle, doeltreffende en coherente respons.
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In september heeft de Commissie haar verslag gepubliceerd over de uitvoering van 
het kaderbesluit over terrorismebestrijding (73). Bij de herziening van het kaderbesluit 
in 2008 waren drie nieuwe strafbare feiten toegevoegd (publiekelijk uitlokken van het 
plegen van een terroristisch misdrijf, werving voor terrorisme en training voor terro-
risme). Alle EU-lidstaten met uitzondering van Ierland en Griekenland hebben de 
Commissie in kennis gesteld van de door hen genomen omzettingsmaatregelen.

Arete 2014 — Omvangrijke veldoefening in crisisrespons

Op 20 november organiseerde de Commissie een veldoefening in de buurt van 
Antwerpen. Hierbij werd een complexe crisissituatie met een chemische aanval 
door terroristen en een gijzeling gesimuleerd. Speciale interventie-eenheden en 
civielebeschermings modules werden ingeschakeld voor het detecteren, identifi-
ceren en verwijderen van chemische stoffen, voor het uitvoeren van medische 
triage en evacuatie en voor het afschermen en stabiliseren van de dreiging.

Ongeveer 200 experts op het gebied van civiele bescherming en 150 speciale 
interventie-eenheden uit verschillende EU-lidstaten namen aan de oefening deel, 
samen met circa 400 rollenspelers en regiemedewerkers.

De oefening was bedoeld om de lidstaten beter voor te bereiden op de omgang 
met omvangrijke crisissituaties en een betere onderlinge coördinatie tot stand te 
brengen. Tegelijkertijd werd de coördinatie tussen de verschillende instrumenten 
voor crisismanagement van de Commissie getest om sneller en efficiënter te kun-
nen reageren in geval van rampen.

Mensenhandel

Voogdij over kinderen die van ouderlijke zorg verstoken zijn
De Commissie heeft in samenwerking met het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten het handboek Voogdij over kinderen die van ouderlijke zorg verstoken 
zijn — Een handboek ter versterking van voogdijstelsels om tegemoet te komen  
aan de specifieke behoeften van minderjarige slachtoffers van mensenhandel (74) 
geproduceerd. Deze publicatie biedt ambtenaren en voogden richtsnoeren om beter 
in te spelen op de behoeften van slachtoffers van kinderhandel en hun rechten te 
beschermen.

Op 30 juni werd het handboek 
over voogdijschap over kinderen 

die het slachtoffer zijn van 
mensenhandel gepubliceerd.
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Uitroeiing van mensenhandel
Het tussentijds verslag over de EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 
2012–2016 (75) werd in oktober gepubliceerd, voorafgaand aan de achtste EU-dag 
tegen de mensenhandel. Dit verslag ging vergezeld van het tweede statistische werk-
document over mensenhandel (76), dat de periode 2010–2012 bestrijkt. Hieronder een 
paar belangrijke bevindingen:

 ▶ Tijdens de drie jaar van 2010 tot 2012 werden in de 28 lidstaten van de EU 30 146 
slachtoffers geregistreerd;

 ▶ 80 % van de geregistreerde slachtoffers waren vrouwen;

 ▶ 16 % van de geregistreerde slachtoffers waren kinderen.

Slachtoffers van mensenhandel uit derde landen
Eveneens in oktober publiceerde de Commissie de tweede mededeling (77) over de 
toepassing van de richtlijn met betrekking tot tijdelijke verblijfstitels die in ruil voor 
samenwerking met de bevoegde autoriteiten worden afgegeven aan onderdanen van 
derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel. In deze mededeling worden 
de stappen geïnventariseerd die op EU-niveau en nationaal niveau zijn genomen om 
te komen tot een volledige omzetting van deze richtlijn en worden maatregelen op de 
middellange termijn beschreven om de richtlijn verder te verbeteren.

Internationale aspecten van het binnenlands beleid

Vanaf 28 april werd het voor de inwoners van Moldavië mogelijk om zonder visum te 
reizen (78). Na een succesvolle dialoog over visumliberalisering kreeg dit land een 
plaats op de lijst van derde landen waarvan de onderdanen zijn vrijgesteld van de 
visumplicht. Dit betekent dat Moldavische burgers in het bezit van een biometrisch 
paspoort niet langer een visum nodig hebben om naar het Schengengebied te reizen.

In 2014 traden overname- en visumversoepelingsovereenkomsten in werking met 
Armenië (79) (1 januari), Azerbeidzjan (80) (1 september) en Kaapverdië (81) (1 decem-
ber), evenals een overname overeenkomst met Turkije (82) (1 oktober). De overname-
overeenkomsten leggen de verplichtingen en procedures vast die moeten worden 
gevolgd bij het terugnemen van illegale migranten. De visumversoepelingsovereen-
komsten bieden burgers eenvoudiger en goedkoper toegang tot visa voor kort verblijf, 
waarmee ze naar de meeste EU-lidstaten kunnen reizen en zich vrij binnen die lid-
staten kunnen bewegen.

Er werden mobiliteitspartnerschappen gesloten met Tunesië (83) en Jordanië (84). Dit 
soort partnerschappen bieden mogelijkheden voor een hoogwaardiger en beter op het 
land afgestemde beleidsdialoog en voor operationele samenwerking met de partner-
landen op een groot aantal terreinen in verband met migratie en mobiliteit.
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In november werd een regionaal dialoogproces opgestart met de landen op de Oost-
Afrikaanse migratieroute. Dit proces zal met concrete projecten en voldoende finan-
ciële middelen worden ondersteund. In eerste instantie zal het proces vooral gericht 
zijn op mensenhandel en de smokkel van migranten.

Op 12 en 13 november heeft Dimitris Avramopoulos, de commissaris voor Migratie, 
Binnenlandse Zaken en Burgerschap, deelgenomen aan de vergadering van de  
ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU en de VS in Washington D.C.  
(Verenigde Staten).

Dimitris Avramopoulos, 
commissaris voor Migratie, 

Binnenlandse Zaken en 
Burgerschap sinds 1 november 
(links), met Eric Holder, minister 

van Justitie van de Verenigde 
Staten (rechts), tijdens de 
bilaterale vergadering van  

de ministers van Justitie en 
Binnenlandse Zaken van de EU  

en hun collega's uit de VS op 
13 november in Washington  

D.C., Verenigde Staten.
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De dagelijkse problemen van burgers verlichten

Gezondheid van de burgers

Derde gezondheidsprogramma
Het derde gezondheidsprogramma 2014–2020, dat in maart werd goedgekeurd, kent 
vier overkoepelende doelstellingen: i) een goede gezondheid helpen bevorderen, ziek-
ten helpen voorkomen en een klimaat helpen creëren dat een gezonde levensstijl 
stimuleert met inachtneming van het beginsel „gezondheid in alle beleidsvormen”; 
ii) de inwoners van de EU tegen ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedrei-
gingen beschermen; iii) bijdragen aan innoverende, efficiënte en duurzame gezond-
heidsstelsels; en iv) de toegang tot een betere en veiligere gezondheidszorg voor de 
burgers van de Unie vergemakkelijken. Dit programma wordt uitgevoerd via jaarlijkse 
werkplannen, waarin de prioriteiten en criteria voor de financiering van acties worden 
vastgelegd. In het eerste werkplan, dat in mei werd vastgesteld, lag de nadruk op 
acties ter ondersteuning van gezondheidsbevordering en ziektepreventie. De totale 
begroting voor het programma bedraagt 449,4 miljoen EUR.

Ebola-epidemie
Meteen na de bevestiging in maart van de ebola-epidemie in West-Afrika is de Com-
missie begonnen met de coördinatie van informatie-uitwisseling, paraatheid en 
risico beheer. Dit gebeurde in samenwerking met de lidstaten (in het kader van het 
Gezondheidsbeveiligingscomité van de EU) en met de Wereldgezondheidsorganisa-
tie (WHO), terwijl het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding onder-
steuning bood. Het Gezondheidsbeveiligingscomité activeerde netwerken voor strikt 
beveiligde ziekenhuizen en laboratoria met het oog op het delen van diagnose- en 
behandelcapaciteit, werkte aan procedures voor de omgang met tijdens een vlucht 
geïdentificeerde ebolapatiënten en hield zich bezig met de voorbereiding van gezond-
heidsstelsels op de behandeling van ebola gevallen. De Commissie faciliteerde ook 
overleg over nationale maatregelen op punten van binnenkomst in de EU (met name 
bij directe verbindingen op luchthavens en in havens), zette een netwerk op voor de 
snelle uitwisseling van informatie over de behandeling en preventie van ebola, trof 
voorbereidingen voor de gezamenlijke inkoop van persoonlijke beschermingsmidde-
len en beoordeelde de screening van vertrekkende passagiers op de luchthavens van 
de getroffen landen.

Nieuwe Commissie doet extra toezeggingen voor de strijd tegen 
ebola

Tijdens de Europese Raad van oktober werd Christos Stylianides, de nieuwe 
commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing, op voorstel van de 
verkozen voorzitter van de Commissie, Jean-Claude Juncker, benoemd tot  
EU-coördinator voor de strijd tegen ebola. Nadat hij in november samen met  
Vytenis Andriukaitis, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, een 
bezoek had gebracht aan getroffen gebieden in West-Afrika, heeft commissaris 
Stylianides in december zijn eerste verslag (85) aan de Europese Raad voor-
gelegd. Het verslag beschrijft de situatie in de getroffen landen en geeft een 
overzicht van de geconstateerde lacunes en behoeften. Het schetst tevens de te 
nemen vervolgstappen in de strijd tegen ebola: zorgen voor een betere regio-
nale samenwerking en een flexibele respons die is afgestemd op de behoeften 
ter plekke; sterke bruggen bouwen tussen humanitaire hulp en ontwikkelings-
samenwerking; en vooral, meer medische teams op de been brengen.
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PIEKEN IN EBOLAMELDINGEN IN 2014
Een schermafdruk van MediSys met het aantal nieuwsberichten over ebola van maart tot en met 
augustus. Het systeem toont een duidelijke piek medio maart, die overeenkomt met de eerste meldingen 
uit Guinee, en een sterke stijging eind juli, toen de verslechterende situatie in Guinee, Liberia en Sierra 
Leone uitvoerig in de media werd besproken.

Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) — de interne wetenschappe-
lijke dienst van de Commissie — heeft via het eigen medische-informatiesysteem 
(MediSys) bijgedragen aan de verbetering van de kwaliteit van de epidemiologische 
informatie tijdens de ebola-uitbraak. Het systeem signaleerde in maart de eerste 
meldingen over een onbekende ziekte in Guinee en pikte vier dagen later in hetzelfde 
land berichten op over sterfgevallen die veroorzaakt waren door „virale hemorragi-
sche koorts”. Vanaf dat moment is het systeem gebruikt om nieuws over ebola uit de 
hele wereld op te sporen. De gegevens worden voor analyse ingevoerd in het systeem 
voor gevarendetectie en risicobeoordeling van de WHO, dat eveneens door het JRC is 
ontwikkeld. Dit systeem wordt gebruikt om de grensoverschrijdende verspreiding van 
ziekten in een vroeg stadium op te sporen en bleek ook voor de reactie van de WHO 
op de ebola-uitbraak van groot belang.

Klinische proeven
De verordening betreffende klinische proeven (86) is in april vastgesteld en zal in 
2016 in werking treden. Als gevolg hiervan zullen de regels voor het uitvoeren 
van klinische proeven in de hele EU gelijk zijn. De verordening heeft tot doel in 
alle lidstaten van de EU een klimaat te scheppen dat gunstig is voor de uitvoering  
van klinische proeven met inachtneming van de hoogste normen voor de veilig-
heid van de patiënten. De nieuwe verordening voorziet met name in een gestroom-
lijnde aanvraagprocedure via een centraal punt (het EU-portaal); de voorbereiding 
en indiening van één reeks documenten; een geharmoniseerde procedure voor de 
beoordeling van aanvragen voor klinische proeven; en strikte deadlines voor de 
beoordeling van dergelijke aanvragen.

1 maart 1 april 1 mei 1 juni 1 juli 1 augustus
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Vaccins
In april heeft de Commissie tevens een besluit vastgesteld met betrekking tot een 
gezamenlijke aanbestedingsovereenkomst die als kader zal fungeren voor groeps-
aankopen van epidemie vaccins en andere medische tegenmaatregelen door EU-lan-
den binnen het toepassings gebied van het besluit over ernstige grensoverschrijdende 
bedreigingen van de gezondheid (87). Tot nu toe hebben twintig lidstaten de over-
eenkomst ondertekend. Gezamenlijke aankopen zijn bedoeld om te waarborgen dat 
pandemische vaccins en geneesmiddelen in voldoende mate en tegen een redelijke 
prijs beschikbaar zijn als zich een grensoverschrijdende bedreiging van de gezondheid 
voordoet. Dit mechanisme zal ten goede komen aan alle lidstaten die besluiten tot 
deelname aan een specifieke aanbestedings procedure.

Nieuwe apotheek-app
In juni heeft de Commissie een logo geïntroduceerd waaraan patiënten kunnen zien 
dat ze te maken hebben met een officieel erkende internetapotheek die echte genees-
middelen levert. Het logo wordt getoond op de websites van legale onlineapotheken 
in de EU en is tegelijkertijd een koppeling naar de websites van de nationale bevoegde 
instanties, waar een lijst te vinden is van alle legale onlineapotheken in het desbetref-
fende land.

Tabak
In april hebben het Parlement en de Raad hun goedkeuring gehecht aan de herziene 
richtlijn tabaksproducten (88), die in mei in werking trad. De meeste bepalingen van de 
richtlijn moeten uiterlijk tegen mei 2016 in nationale wetgeving zijn omgezet. Deze 
nieuwe richtlijn bevat strengere voorschriften over de wijze waarop tabaksproducten 
geproduceerd en op de interne markt gepresenteerd worden en voert nieuwe voor-
schriften in voor bepaalde aanverwante producten. Zo wordt bepaald dat verpakkin-
gen van sigaretten aan beide zijden waarschuwende afbeeldingen en teksten moeten 
dragen en worden kenmerkende aroma’s verboden. Zulke regels moeten de kans ver-
kleinen dat jongeren met tabak gaan experimenteren en eraan verslaafd raken. Naar 
verwachting zal de herziene richtlijn leiden tot een daling van het tabaksverbruik met 
2 % over een periode van vijf jaar. Dit komt ongeveer neer op 2,4 miljoen minder 
rokers in de EU.

Gezondheidsstelsels
In april heeft de Commissie een mededeling goedgekeurd met betrekking tot doel-
treffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidsstelsels (89), waarin een agenda 
werd gepresenteerd om ervoor te zorgen dat de gezondheidsstelsels van de EU opge-
wassen zijn tegen de huidige uitdagingen en de druk die op de stelsels wordt uit-
geoefend. De mededeling bevat een lijst met initiatieven die de EU kan ontwikkelen en 
verder uitwerken om de lidstaten te helpen de hoge kwaliteit van zorg te bieden waar 
de burgers om vragen. Daarbij ligt het accent op methoden en instrumenten waarmee 
de lidstaten hun gezondheidsstelsels doeltreffender, toegankelijker en veerkrachtiger 
kunnen maken, in het verlengde van de aanbevelingen voor hervormingen die zij in de 
context van het Europees semester al hebben ontvangen.

Europa en Afrika verdubbelen onderzoek naar infectieziekten
De EU en Afrika hebben hun onderzoeksinspanningen verdubbeld voor de ontwikke-
ling van nieuwe en betere medicijnen voor armoedegerelateerde ziekten die voorko-
men in Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara, zoals aids, tuberculose, malaria, 
mijnworminfectie en ebola.

Voortbouwend op het succes van het eerste programma zal het tweede partner-
schapsprogramma voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelings landen 
(EDCTP2) voor de komende tien jaar beschikken over een begroting van 2 miljard EUR 
om infectieziekten in ontwikkelingslanden te bestrijden. Hiervan is 683 miljoen EUR 
afkomstig uit Horizon 2020, het programma voor onderzoek en innovatie van de EU, 
terwijl de lidstaten ongeveer 1,5 miljard EUR bijdragen. EDCTP2 luidt een nieuw tijd-
perk in van samenwerking tussen Europa en Afrika op het gebied van medisch onder-
zoek, waarbij de landen van beide continenten als gelijkwaardige partners samen-
werken.

Gemeenschappelijk logo voor 
internetapotheken dat vanaf 
1 juli 2015 zal worden gebruikt.
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Vooruitgang bij de aanpak van kanker, zeldzame ziekten, dementie 
en patiëntveiligheid
De Commissie heeft een aantal verslagen gepubliceerd over de vooruitgang die is 
geboekt bij de aanpak van bepaalde ernstige ziekten en aandoeningen die het voor-
werp vormen van maatregelen uiteengezet in daarmee samenhangende aanbeve-
lingen van de Raad en mededelingen van de Commissie. Hieronder bevonden zich 
met name verslagen over maatregelen tegen kanker (90), zeldzame ziekten (91) en de 
ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie (92). In juni lichtte de Commissie 
in een pakket (93) toe hoe zij samen met de lidstaten de uitdagingen rondom patiënt-
veiligheid aangaat en welke vooruitgang daarbij sinds 2012 is geboekt. Uit dit pakket 
blijkt dat in alle lidstaten van de EU weliswaar beleid is ontwikkeld met betrekking tot 
de veiligheid van patiënten, maar dat meer inspanningen nodig zijn om het beleid te 
vertalen naar de gezondheidszorg praktijk.

Veiligheid van levensmiddelen en diervoeders

In mei werd een nieuwe rechtsgrondslag goedgekeurd voor een gemoderniseerd en 
vereenvoudigd financieel kader dat de hele voedselketen omvat (94). De wettelijke 
voorschriften voorzien, dankzij een begroting van ongeveer 1,9 miljoen EUR voor de 
periode 2014-2020, in de tenuitvoerlegging van veterinaire en fytosanitaire pro-
gramma's en noodmaatregelen.

In september heeft de Commissie twee voorstellen betreffende geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik (95) en diervoeders met medicinale werking (96) aangeno-
men, die als doel hebben de gezondheid van dieren te verbeteren, innovatie te bevor-
deren en antimicrobiële resistentie in de EU aan te pakken. Met name het voorstel 
betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik beoogt een verhoogde 
beschikbaarheid van medicijnen in de EU ter behandeling of voorkoming van ziekten 
bij dieren. Deze voorstellen garanderen een passende EU-norm voor productkwaliteit 
en -veiligheid, en effenen tevens het pad voor betere behandeling van zieke dieren.  
De voorgestelde voorschriften zullen dieren — met inbegrip van aquatische soorten 
— hun houders, eigenaren van gezelschapsdieren, dierenartsen en bedrijven, alsook 
de farmaceutische en diervoederindustrie in de EU ten goede komen.

Verder zijn er in september in het Parlement besprekingen begonnen op basis van het 
standpunt van de Raad betreffende een voorstel dat de lidstaten zou toestaan om de 
teelt van op EU-niveau toegelaten genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) op 
hun grondgebied te beperken of te verbieden om andere redenen dan gezondheids- 
of milieurisico’s (97). Dit voorstel is in december door de medewetgevers goedgekeurd. 
Deze goedkeuring betekent dat er eindelijk gehoor is gegeven aan het al langer be-
staande verzoek van de lidstaten om het laatste woord te hebben over de vraag of 
ggo's al dan niet op hun grondgebied mogen worden geteeld. Na de goedkeuring door 
het Parlement en de Raad kunnen de lidstaten vanaf de lente van 2015 gebruikmaken 
van hun beslissingsbevoegdheid inzake de teelt van ggo’s.

In december werd Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van 
voedselinformatie aan consumenten (98) van kracht, met uitzondering van de voor-
schriften in verband met voedingswaarde-etikettering, die vanaf december 2016 
van toepassing zullen zijn. De verordening voorziet in een algemeen kader voor de 
verstrekking van voedselinformatie dat de consumenten voorop plaatst. Zij bouwt 
voort op en verscherpt de bestaande bepalingen voor voedseletikettering in de EU 
om consumenten in staat te stellen geïnformeerde keuzes te maken en voedsel 
veilig te gebruiken, terwijl zij tegelijkertijd zorgt voor het soepel functioneren van de 
interne markt.

In september heeft de EU, in nasleep van het paardenvleesschandaal in 2013, er-
mee ingestemd om de regels rond paspoorten voor paarden aan te scherpen. Deze 
herziene verordening, die begin 2015 formeel zal worden aangenomen, voorziet in 
een betrouwbaarder en veiliger systeem voor de registratie en identificatie van 
paarden in de EU.
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Klimaatactie en energie

Beleidskader voor klimaat en energie 2030
Op basis van de voorstellen van de Commissie uit januari (99) zijn de Europese staats-
hoofden en regeringsleiders het in oktober eens geworden over de kerndoelen en de 
opzet van het EU-beleidskader voor klimaat en energie tot 2030. Het beleidskader 
2030 streeft naar het opbouwen van een concurrerend en zeker energiesysteem om 
de zekerheid van de energievoorziening in de EU te verbeteren, de afhankelijkheid van 
energie-invoer te verminderen, nieuwe kansen voor groei en banen te scheppen, en 
voor een duurzamer energiesysteem te zorgen.

Een kernpunt van het beleidskader is het bindende streefcijfer om uiterlijk in 2030 de 
broeikasgasemissies van de EU met ten minste 40 % te verminderen tegenover het 
niveau van 1990. Dit streefcijfer zal ervoor zorgen dat de EU zich op een kosten-
effectief pad begeeft richting haar doelstelling om de emissies uiterlijk in 2050 met 
80 tot 95 % te verminderen tegenover het niveau van 1990, in de context van nood-
zakelijke emissieverminderingen door de ontwikkelde landen als groep.

De Europese Raad heeft tevens zijn goedkeuring verleend aan een doelstelling om 
uiterlijk in 2030 het aandeel hernieuwbare energie tot ten minste 27 % van het 
energieverbruik in de EU te verhogen, en aan een indicatief energie-efficiëntiestreef-
cijfer van 27 % dat in 2020 zal worden geëvalueerd, rekening houdend met een 
doelstelling van 30 %.

Minstens 20 % van de EU-begroting naar klimaatactie
De EU heeft ermee ingestemd dat minstens 20 % van haar begroting voor 2014-
2020 — niet minder dan 180 miljard EUR — bestemd moet zijn voor maatrege-
len gerelateerd aan de klimaatverandering. Maatregelen voor de vermindering van 
emissies en de aanpassing aan de effecten van de klimaatverandering zullen worden 
geïntegreerd in alle belangrijke EU-uitgavenprogramma's, in het bijzonder die voor 
het cohesiebeleid, energie, vervoer, onderzoek en innovatie, en het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. Ook het ontwikkelingsbeleid van de EU zal ertoe bijdragen dat de 
totale vastlegging van 20 % wordt gehaald. In 2014/2015 alleen al zal naar schatting 
1,7 miljard EUR ter beschikking worden gesteld om ontwikkelingslanden te helpen bij 
de financiering van klimaatgerelateerde projecten.

Er wordt momenteel een bijzondere inspanning geleverd om klimaatactie te integre-
ren in de Europese structuur- en investeringsfondsen. Hiervan maken het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij deel uit. Deze fondsen zijn goed voor ongeveer 43 % van 
de EU-begroting voor de periode 2014-2020.
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1 miljard EUR om een impuls te geven aan negentien projecten op het 
gebied van schone energie
In juli heeft de Commissie 1 miljard EUR toegekend aan negentien projecten om de 
klimaatverandering te bestrijden. De financiering is afkomstig uit de verkoop van 
emissierechten in het kader van het emissiehandelssysteem van de EU (EU ETS). De 
financiering zal worden gebruikt voor de demonstratie van technologieën die kun-
nen bijdragen aan een grootschaligere productie uit hernieuwbare energiebronnen in  
de hele EU en technologieën die koolstofemissies kunnen verwijderen en opslaan. De 
projecten waaraan cofinanciering werd toegekend, bestrijken een breed scala aan 
technologieën zoals bio-energie, geconcentreerde zonne-energie, geothermische 
energie, fotovoltaïsche energie, windenergie, oceaanenergie, slimme energienetten, 
en koolstofopvang en -opslag.

Life — Subprogramma voor klimaatactie
Het nieuwe Life-subprogramma voor klimaatactie zal tussen 2014 en 2020 voor 
864 miljoen EUR aan medefinanciering verstrekken aan projecten die aan klimaat-
actie zijn gewijd. Door de medefinanciering zullen overheidsdiensten, organisaties 
zonder winstoogmerk en particuliere actoren worden ondersteund bij de implementa-
tie van kleinschalige koolstofarme en aanpassingstechnologieën, alsook van nieuwe 
methoden en benaderingen.

Het programma richt zich met name op drie prioriteitsdomeinen:

 ▶ beperking — het verminderen van de broeikasgasemissies;

 ▶ aanpassing — het verhogen van de bestendigheid tegen de klimaatverandering, 
met bijzondere nadruk op stedelijke aanpassing in de eerste periode van het 
programma;

 ▶ goed bestuur en informatie — bewustmaking, communicatie, samenwerking en 
verspreiding van informatie over beperkings- en aanpassingskwesties.

Er zal financiering ter beschikking worden gesteld voor proef- en demonstratieprojec-
ten, projecten betreffende beste praktijken en capaciteitsopbouwprojecten. Een nieuw 
soort project — het geïntegreerd project — zal worden ingevoerd om de integratie 
van klimaatactie in sectoren op regionaal niveau te ondersteunen.

Verder zijn er in samenwerking met de Europese Investeringsbank twee nieuwe finan-
ciële instrumenten ontwikkeld: de Financieringsfaciliteit natuurlijk kapitaal, die helpt 
bij de financiering van projecten die het behoud van natuurlijk kapitaal en biodiversi-
teit bevorderen en klimaataanpassing promoten; en het instrument voor particuliere 
financiering van energie-efficiëntie dat financiële intermediairs zal helpen om aan 
private investeerders en kleine gemeenten of andere overheidsinstanties leningen te 
verstrekken voor investeringen in energie-efficiëntie.
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Maatregelen om het overschot aan emissierechten in het 
emissiehandelssysteem van de EU aan te pakken
Sinds 2009 kent het EU ETS een toenemend overschot aan emissierechten in verge-
lijking met de emissies, wat het koolstofprijssignaal aanzienlijk heeft verzwakt. Deze 
onevenwichtigheid moet worden aangepakt om te verzekeren dat het EU ETS zijn cen-
trale rol kan spelen bij het op een kosteneffectieve manier bereiken van ambitieuzere 
emissiereductiedoelstellingen in toekomstige fasen.

De Commissie nam maatregelen op twee fronten, zoals hieronder beschreven.

 ▶ Het gedeeltelijke uitstel van het veilen van emissierechten in fase drie: de 
Commissie heeft als maatregel voor de korte termijn de veiling van 900 miljoen 
emissierechten uitgesteld van 2013-2015 tot 2019-2020. Dit uitstel kan op korte 
termijn voor een herstel van het evenwicht tussen vraag en aanbod zorgen en 
verdere verzwakking van het prijssignaal beperken zonder significante impact op 
het concurrentievermogen te hebben.

 ▶ Het voorstel voor een marktstabiliteitsreserve: een duurzame oplossing voor de 
onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod vereist een structurele hervorming van 
het EU ETS. De Commissie heeft voorgesteld om aan het begin van de volgende 
handelsperiode in 2021 een marktstabiliteitsreserve (100) in te stellen. De reserve 
zou zowel het bestaande overschot aan emissierechten aanpakken als de 
bestendigheid van het systeem tegen grote toekomstige schokken verbeteren door 
het aanbod aan te veilen emissierechten bij te sturen. Dit in januari 2014 
geformuleerde wetgevings voorstel vereist de goedkeuring van het Parlement en 
de Raad om te worden aangenomen.

Vaststellen van CO2-emissiedoelstellingen voor 2020 met betrekking tot 
wagens en lichte bedrijfsvoertuigen
Personenwagens en bestelwagens (lichte bedrijfsvoertuigen) nemen ongeveer drie 
kwart van de door wegvervoer veroorzaakte koolstofdioxide-emissies (CO2-emissies) 
voor hun rekening. Voortbouwend op haar strategie uit 2007 (101) heeft de EU een bin-
dende CO2-doelstelling van 95 g/km voor personenwagens (102), die geldt voor 95 % 
van de nieuwe wagens in 2020, en van 147 g/km voor bestelwagens (103) vastgesteld.

Strategie om de CO2-emissies door vrachtwagens, bussen en touringcars 
terug te dringen
Vrachtwagens, bussen en touringcars produceren ongeveer een kwart van de CO2-
emissies uit wegverkeer in de EU en ongeveer 5 % van de totale hoeveelheid broei-
kasgasemissies in de EU. De Commissie heeft daarom een strategie ontwikkeld om 
het brandstofverbruik en de CO2-emissies van deze zware bedrijfsvoertuigen in de 
komende jaren te verminderen (104). Zonder maatregelen wordt verwacht dat de emis-
sies door zware bedrijfsvoertuigen in de periode 2030-2050 dicht bij het huidige 
niveau zullen blijven.

De strategie legt de nadruk op maatregelen op korte termijn om de emissies van 
zware bedrijfsvoertuigen te certificeren, rapporteren en controleren, wat een essen-
tiële eerste stap is om die emissies terug te dringen. De Commissie heeft ook een 
computersimulatie-instrument ontwikkeld, Vecto, om de CO2-emissies van nieuwe 
voertuigen te kunnen inschatten.
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„Mayors Adapt”-initiatief
Als grote bevolkings- en infrastructuurcentra zijn steden bijzonder kwetsbaar voor 
extreme weersomstandigheden en de gevolgen van de klimaatverandering. Bijgevolg 
spelen zij een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van maatregelen ter beperking 
van de klimaatverandering en de aanpassing hieraan.

„Mayors Adapt”, het initiatief van het burgemeesters convenant ter aanpassing aan 
de klimaatverandering (105), is door de Commissie opgezet om steden ertoe aan te 
zetten maatregelen te treffen om zich aan te passen aan de klimaatverandering. 
Steden die het initiatief ondertekenen, verbinden zich ertoe aan het algemene doel 
van de aanpassings strategie van de EU bij te dragen en een klimaatbestendiger 
Europa te creëren. Dit komt neer op de ontwikkeling van lokale aanpassingsstrate-
gieën en/of de integratie van de aanpassing aan de klimaatverandering in rele-
vante bestaande plannen.

De voordelen voor de deelnemende lokale overheden zijn ondersteuning voor lokale 
activiteiten om klimaatverandering aan te pakken, een platform voor samenwerking 
en betere voorlichting van het publiek over aanpassing en de maatregelen die moeten 
worden genomen. Meer dan honderd Europese steden hebben zich al bij het initiatief 
aangesloten.

Nieuwe verordening inzake F-gassen
Om de emissies van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen), met inbegrip van 
fluorkoolwaterstoffen (HFK's), te kunnen beheersen, heeft de Europese Unie een 
nieuwe verordening inzake F-gassen (106) aangenomen die in januari 2015 in wer-
king is getreden.

De verordening stelt een uitfaseringsmaatregel in die achtereenvolgens de hoeveel-
heden HFK's die in de EU mogen worden verkocht, vermindert en het gebruik van  
F-gassen in sommige nieuwe apparatuur, zoals koelkasten en toestellen voor air-
conditioning, verbiedt. Door de verordening worden ook lekkages in apparatuur die  
F-gassen bevat beter voorkomen.

Dankzij de nieuwe verordening zullen de emissies van F-gassen in de EU uiterlijk in 
2030 met twee derde worden verminderd ten opzichte van het huidige niveau. De 
verordening is tevens bedoeld om andere landen ertoe aan te zetten maatregelen te 
nemen. Een aantal landen is al soortgelijke benaderingen aan het ontwikkelen en 
gesprekken over een wereldwijde overeenkomst ter vermindering van het verbruik en 
de productie van HFK's zijn aan de gang.
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Ecologisch ontwerp en energie-etikettering
De Commissie heeft in 2014 maatregelen aangenomen betreffende het ecologisch 
ontwerp en de energie-etikettering van vermogens- en distributietransformatoren, 
ventilatie-eenheden en huishoudelijke kooktoestellen zoals ovens, kookplaten en 
afzuigkappen. In combinatie met eerdere maatregelen (ongeveer veertig in totaal) 
resulteren zij in een energiebesparing die tegen 2020 overeenkomt met naar schat-
ting 166 miljoen ton olie per jaar — ongeveer het jaarlijks primair energieverbruik 
van Italië. Voor consumenten komt dit neer op een jaarlijkse besparing van 465 EUR 
op de energierekening van het huishouden.

Nucleaire veiligheid
De EU streeft de strengste veiligheidsnormen na voor alle soorten civiele nucleaire 
activiteiten, met inbegrip van energieopwekking, opslag van afval, onderzoek en 
medische toepassingen.

Om de veiligheid van nucleaire installaties te waarborgen en het wereldwijde leider-
schap van Europa op het vlak van nucleaire veiligheid te versterken, heeft de EU in juli 
2014 de richtlijn inzake nucleaire veiligheid uit 2009 (107) gewijzigd. De herziening van 
de richtlijn inzake nucleaire veiligheid bouwt voort op de lessen die zijn getrokken uit 
het nucleaire ongeval in Fukushima in maart 2011 en de nucleaire stresstests, en is 
gebaseerd op de meest recente internationale normen. Door de herziening worden de 
onafhankelijk heid en de bevoegdheden van de nationale regelgevende instanties 
versterkt.

Voor het eerst formuleert een Euratom-richtlijn een duidelijk doel op het vlak van 
nucleaire veiligheid om veiligheidsrisico's verder te verminderen. Zij zal een systeem 
van Europese collegiale toetsingen invoeren die minstens elke zes jaar moeten wor-
den uitgevoerd. De herziene richtlijn verbetert ook de transparantie, meer bepaald 
door betere informatie voor het publiek over de veiligheid van nucleaire installaties.

Milieu

Life — Subprogramma voor milieu
Milieu- en natuurbeschermingsprojecten in de hele EU zullen meer middelen krijgen 
dan ooit tevoren. Het nieuwe meerjarige werkprogramma Life voor de periode 2014-
2017 zal 1,3 miljard EUR verstrekken aan het subprogramma voor milieu. In 2014 
zijn 225 nieuwe Life-projecten gefinancierd met een totale begroting van 589 miljoen 
EUR, waarvan Life 283 miljoen EUR heeft verstrekt. Deze projecten, waarbij private 
ondernemingen, ngo's en overheidsinstanties betrokken zijn, zullen bijdragen aan 
beleidsimplementatie in belangrijke domeinen zoals behoud van natuur en biodiver-
siteit, afval, en lucht- en waterkwaliteit (108).

In 2014 is een oproep tot het indienen van voorstellen voor het subprogramma voor 
milieu gestart, met een begroting van 239 miljoen EUR. In het kader hiervan zal onder 
andere de nieuwe categorie van Life-projecten — geïntegreerde projecten — worden 
gefinancierd, waarmee belangrijke door EU-milieuwetgeving voorgeschreven plannen 
en strategieën op grote territoriale schaal zullen worden geïmplementeerd.
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Aanbeveling omtrent schaliegas
Het potentieel van schaliegas wekt in sommige delen van Europa hoge verwach-
tingen, maar is tevens een bron van enige bezorgdheid. In januari heeft de Com-
missie gereageerd op de verzoeken tot maatregelen door minimumbeginselen (109) 
vast te stellen die de lidstaten worden verzocht in acht te nemen om milieu- en 
gezondheidsproblemen aan te pakken die verband houden met fracking — de 
grootvolumehydrofracturerings techniek die wordt gebruikt om schaliegas te win-
nen —, terwijl exploitanten en investeerders de economische zekerheid krijgen die 
zij nodig hebben.

De lidstaten wordt verzocht deze beginselen binnen zes maanden toe te passen en de 
Commissie, vanaf december 2014, jaarlijks in kennis te stellen van de maatregelen 
die zij hebben genomen om deze beginselen toe te passen. De Commissie zal toezicht 
houden op de toepassing van de aanbeveling via een openbaar toegankelijk score-
bord (110) dat de situatie in de verschillende lidstaten zal vergelijken en de basis zal 
vormen voor een bredere beoordeling van de doeltreffendheid van de in de aanbeve-
ling vastgestelde aanpak in 2015.

Natura 2000-prijzen
In mei zijn de eerste Natura 2000-prijzen (111) toegekend voor uitmuntende presta-
ties bij gebiedsbeheer, waarmee de waarde van het netwerk voor lokale gemeen-
schappen en economieën werd geïllustreerd. De Prijs voor instandhouding ging naar 
het project voor het behoud van de keizerarend in Sakar, Bulgarije. Dankzij het werk 
van het projectteam en de samenwerking tussen natuurbeschermers en particuliere 
bedrijven werd de plaatselijke, op de rand van uitsterven staande populatie van 
deze wereldwijd bedreigde diersoort gered. Door met energiebedrijven samen te 
werken om gevaarlijke elektriciteits leidingen te isoleren en bovengrondse leidingen 
in te graven, werd met succes het gevaar voor elektrocutie, dat een ernstig pro-
bleem vormt voor deze roofvogel, weggenomen.

De Groene Hoofdstad van  
Europa 2014 was Kopenhagen, 

Denemarken, dat erkenning  
kreeg voor zijn inzet voor 

duurzaam leven in de stad en  
zijn inspanningen om tegen  

2025 een groene, slimme en 
koolstof neutrale stad te worden. 
De jongeren op de foto duiken in 
het havenbad in Islands Brygge.

Project voor het behoud van de 
keizerarend in Sakar, Bulgarije.
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Juni 2014: de Groene week
De Groene week stond in 2014 in het teken van de kringloopeconomie, hulpbronnen-
efficiëntie en afval. Drie dagen lang kwamen gemeenten, ngo's, overheids instanties 
en bedrijven samen om van gedachten te wisselen en ervaringen en beste prak-
tijken uit te wisselen die nodig zijn voor de overgang van een lineaire naar een 
circulaire economie.

„Generation Awake”-campagne
Het doel van de campagne is consumenten bewust te maken van de gevolgen die hun 
consumptiepatronen voor de natuurlijke hulpbronnen hebben en hun de voordelen te 
tonen indien zij ervoor zouden kiezen anders te handelen. De campagne is opgebouwd 
rond een volledig interactieve website (112), die beschikbaar is in alle 24 officiële talen 
van de EU, waarop stripfiguren het effect van dagelijkse aankoopbeslissingen op het 
milieu tonen.

Sinds de lancering in oktober 2011 is de campagnewebsite al meer dan 750 000 keer 
bezocht, zijn de video's door meer dan 4,5 miljoen mensen bekeken en heeft de 
Facebook-pagina (113) bijna 100 000 vind-ik-leuks.

In oktober heeft de film The Awakeners, die de boodschap promoot dat afval een 
hulpbron kan zijn, de Gouden Dolfijn gewonnen in de categorie „Milieukwesties en 
milieuzorgen” op de Cannes Corporate Media and TV Awards.

Activiteiten van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid  
op het gebied van bestrijding van olieverontreiniging
Aan het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid is een financieel pakket  
van 160,5 miljoen EUR toegekend voor een periode van zeven jaar (2014-2020) om 
de strijd tegen de verontreiniging van de zee voort te zetten (114). Deze middelen 
zijn bedoeld om een over de EU verspreid netwerk van gespecialiseerde ver ont-
reinigings bestrijdings schepen te onderhouden, wat het reactievermogen van de door 
de lidstaten geëxploiteerde schepen versterkt. Dit „EU-reserve voor rampen”-systeem, 
dat door het Agentschap ter beschikking wordt gesteld van lidstaten die door een 
grote olieramp worden getroffen, omvat apparatuur om verontreinigende stoffen uit 
de zee te verwijderen (bv. veegarmen).

Tegelijkertijd zullen EU-middelen blijven vloeien naar het satellietbeeldensysteem dat 
is ontwikkeld om van schepen afkomstige verontreiniging in bijna-realtime op te 
sporen (CleanSeaNet (115)) en dat de inspanningen van de lidstaten ter voorkoming 
van illegale en accidentele olielozingen (116) ten goede komt.

Het Franse schip Ailette voert  
op de Atlantische Oceaan een 
opdracht uit in het kader van de 
strijd tegen olieverontreiniging.



A L G E M E E N  V E R S L A G  2 0 1 4  —  H O O F D S T U K  4182

Vervoer

Stedelijke mobiliteit
Meer dan 70 % van de EU-bevolking woont en werkt in verstedelijkte gebieden; goede 
toegang tot locaties in de stad is dus van cruciaal belang. De toenemende vraag 
naar mobiliteit en vervoer in de stad bezorgt steden ernstige problemen inzake files, 
slechte luchtkwaliteit en verkeersongevallen. De Commissie heeft in december 2013 
een pakket stedelijke mobiliteit (117) gepubliceerd, waarin doortastendere en beter 
gecoördineerde maatregelen op het vlak van stedelijke mobiliteit op EU-niveau en in 
de lidstaten zijn voorgesteld. Om de permanente informatie-uitwisseling tussen de 
lidstaten en de Commissie te versterken, werd een Deskundigengroep op het gebied 
van stedelijke mobiliteit ingesteld. Onderwerpen zoals stedelijke mobiliteitsplanning, 
verkeers veiligheid, gereglementeerde toegang, logistiek en de invoering van intel-
ligente vervoerssystemen zullen daarin worden behandeld.

Europese week van de mobiliteit
De Europese week van de mobiliteit is een jaarlijkse campagne over duurzame stede-
lijke mobiliteit, die wordt georganiseerd met steun van de Commissie. Het doel van de 
campagne, die elk jaar van 16 tot en met 22 september loopt, is lokale overheden aan 
te moedigen om maatregelen voor duurzaam vervoer te treffen en te promoten, en 
hun burgers uit te nodigen om alternatieven voor de auto uit te proberen. Het thema 
voor 2014 was „Our streets, our choice” (118), waarbij de nadruk werd gelegd op de 
verbetering van de levenskwaliteit.

Wegverkeer
Wetgeving inzake grensoverschrijdende verkeersovertredingen
De richtlijn betreffende de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over ver-
keersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen (119) voert een procedure in voor 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten met betrekking tot acht verkeersovertre-
dingen: rijden met een te hoge snelheid, het niet dragen van een veiligheidsgordel, 
niet stoppen voor een rood licht, rijden onder invloed van drank, rijden onder invloed 
van drugs, het niet dragen van een veiligheidshelm, het gebruiken van een verboden 
rijstrook en het illegaal gebruik van een mobiele telefoon. De lidstaten kunnen dus 
elkaars nationale kentekenregisters raadplegen om zo vast te stellen wie aanspra-
kelijk is voor de overtreding. Het Hof van Justitie heeft echter geconcludeerd dat de 
richtlijn een maatregel is om de verkeersveiligheid te verbeteren en bijgevolg op die 
basis had moeten worden aangenomen.

Naar aanleiding van dit arrest heeft de Commissie in juli een gewijzigde richtlijn (120) 
voorgesteld om de EU-lidstaten in staat te stellen informatie uit te wisselen over 
bestuurders die in het buitenland verkeersovertredingen begaan, met inbegrip van de 
vier „dodelijkste overtredingen” die 75 % van de verkeersdoden veroorzaken: rijden 
met een te hoge snelheid, het niet stoppen voor een rood licht, het niet dragen van 
een veiligheidsgordel en rijden onder invloed van drank.
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Pakket inzake technische controles
Het pakket inzake technische controles is in april door het Parlement en de Raad 
goedgekeurd. Het bestaat uit richtlijnen betreffende de periodieke technische con-
trole (121), de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen (122) en de 
kentekenbewijzen van motorvoertuigen (123). Tot de belangrijkste elementen van 
de nieuwe richtlijnen behoren de kwaliteitsverbetering van voertuigcontroles door 
het vaststellen van gemeenschappelijke minimumnormen voor de apparatuur, de 
op leiding van controleurs en de beoordeling van gebreken, alsook het aan verplichte 
controles onderwerpen van elektronische veiligheidsonderdelen (zoals antiblokkeer-
systemen, elektronische stabiliteitscontrole en airbags). Fraude met kilometertellers 
wordt aangepakt door kilometerstanden te registreren, terwijl verplichte tests voor 
zware motoren in de hele EU worden ingevoerd, tenzij een lidstaat gelijkwaardige 
verbetering van de verkeersveiligheid bereikt op andere manieren. Bovendien is het 
nagaan of de lading correct is vastgezet een belangrijk nieuw element bij controles 
langs de weg van vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton. De administratieve lasten 
voor zowel de wegvervoer ondernemers als de autoriteiten voor controle langs de 
weg zullen worden verminderd door gericht voertuigen te selecteren op basis van 
risicoclassificatie.

eCall
In juni 2013 heeft de Commissie een voorstel goedgekeurd voor een verordening die 
de inbouw van een eCall-boordsysteem in alle nieuwe modellen van auto's en bestel-
wagens verplicht maakt (124). Dit voorstel maakt deel uit van een reeks wetgevings-
besluiten die bedoeld zijn om de uitrol van de dienst voor automatische nood oproepen 
in de hele EU te verzekeren. Het doel van eCall is ervoor te zorgen dat de noodhulp-
diensten snel reageren op ernstige verkeersongevallen. Dit zal er aanzienlijk toe bij-
dragen dat het aantal dodelijke slachtoffers wordt teruggedrongen en de ernst van 
verwondingen bij verkeersongevallen wordt beperkt. Het systeem zal automatisch 
112 bellen — het Europese uniforme alarmnummer. Volgens schattingen kan eCall 
de reactiesnelheid van de noodhulpdiensten in verstedelijkte gebieden met 40 % en 
op het platteland met 50 % verhogen, en het aantal verkeersdoden met ten minste 
4 % en het aantal zwaargewonden met 6 % verlagen. Het wetgevingsproces betref-
fende de alarmcentrales is in april 2014 afgerond (125).

In mei heeft de Raad het besluit (126) tot invoering van het verplichte eCall-systeem 
vastgesteld. Het Parlement en de Raad hebben op 1 december overeenstemming 
bereikt over alle openstaande vraagstukken van het voorstel voor typegoedkeuring 
voor het eCall-boordsysteem. Als gevolg hiervan moeten alle nieuwe automodellen 
vanaf 31 maart 2018 met de eCall-technologie worden uitgerust.
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Voertuiggeluid
Het voorstel van de Commissie betreffende voertuiggeluid (127) is door het Parlement 
en de Raad goedgekeurd. Het streeft ernaar de geluidshinder veroorzaakt door motor-
voertuigen met 25 % te verminderen. Tegelijkertijd is voorgesteld om elektrische en 
hybride elektrische motorvoertuigen uit te rusten met een apparaat dat een minimum 
aan geluid produceert, zodat zij makkelijker worden opgemerkt en zo ongevallen wor-
den vermeden.

„Naar het buitenland”-app
De Commissie heeft een nieuwe smartphone-app uitgebracht, „Naar het buitenland” 
(„GoingAbroad”), die in 22 talen belangrijke informatie over verkeersveiligheid in alle 
EU-landen biedt. De app bevat informatie over onderwerpen waarmee het grootste 
risico op ongevallen is verbonden: snelheidsbeperkingen, alcohol promillages, ver-
keerslichten en het gebruik van mobiele telefoons. Hij informeert gebruikers ook over 
de verplichting tot het dragen van veiligheidsgordels in de auto en een veiligheids-
helm op de fiets of motorfiets.

Scheepvaart
European Sustainable Shipping Forum
Het European Sustainable Shipping Forum (ESSF) is in het leven geroepen om de 
inspanningen die via het duurzaam instrumentarium voor vervoer over water (128) 
zijn geleverd, uit te bouwen tot een kostenefficiënte en coherente tenuitvoerlegging 
van de richtlijnbepalingen betreffende het zwavelgehalte van scheepsbrandstof-
fen (129). Daarnaast zal het helpen om de uitdagingen waarmee de EU-zeevervoers-
sector wordt geconfronteerd met betrekking tot milieuduurzaamheid aan te pakken. 
Het ESSF biedt een platform voor structurele dialoog, uitwisseling van technische 
kennis, en samenwerking en coördinatie tussen de Commissie, de lidstaten, de lan-
den van de Europese Vrijhandelsassociatie en relevante belanghebbenden van de 
scheepvaart industrie.

Goedkeuring van de richtlijn inzake uitrusting van zeeschepen
Het Parlement heeft het voorstel van de Commissie voor een nieuwe richtlijn inzake 
uitrusting van zeeschepen (130) aangenomen. Betere regels inzake uitrusting van zee-
schepen in de EU zullen leiden tot veiligere vaarten voor schepen en hun bemanning, 
minder administratieve rompslomp voor de lidstaten, lagere kosten voor het bedrijfs-
leven en meer concurrentievermogen van de Europese industrie.

Logo van de nieuwe smartphone-
app „GoingAbroad”.
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Luchtvaart
Luchtvaartbeveiliging: versoepeling van de beperkingen op vloeistoffen op  
EU-luchthavens
In januari zijn maatregelen genomen om de huidige beperkingen op vloeistoffen 
op EU-luchthavens (131) te versoepelen. Voor passagiers betreft de wijziging belas-
tingvrije vloeistoffen die werden gekocht op luchthavens buiten de EU of aan boord  
van vluchten die werden verzorgd door luchtvaartmaatschappijen van buiten de 
EU. Wanneer deze belastingvrije vloeistoffen verpakt zijn in de veiligheidsverpakking 
die is meegegeven bij de aankoop, mogen passagiers hiermee op een EU-luchthaven 
op een aansluitende vlucht overstappen. Tot dusver werden dergelijke belastingvrije 
vloeistoffen in de regel in beslag genomen.

Luchtvaartveiligheid: voorvallen in de burgerluchtvaart
De nieuwe regels betreffende voorvallen in de burgerluchtvaart zullen vliegtuig-
ongevallen helpen voorkomen. Met de verordening inzake het melden, onderzoeken 
en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart (132) zal relevante informatie over 
veiligheidsincidenten in de luchtvaart worden verzameld, waardoor het mogelijk is 
deze grondig te onderzoeken en de nodige maatregelen te nemen met het oog op 
het voorkomen van ongevallen. De regels voorzien ook in meer uitwisseling van infor-
matie tussen de lidstaten en met het Europees Agentschap voor de veiligheid van de 
luchtvaart.

Spoorverkeer
De Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (133) is een publiek-privaat partner-
schap in het kader van het Horizon 2020-programma. De bedoeling is de betrouw-
baarheid van spoorvervoersdiensten met maar liefst 50 % te verhogen en de spoor-
capaciteit te verdubbelen, files en CO2-emissies te verminderen, en het Europese 
leiderschap op de wereldwijde spoormarkt te handhaven. In de komende zeven jaar 
zal er aan dit initiatief 920 miljoen EUR ter beschikking worden gesteld. Shift2Rail is 
in april door het Parlement goedgekeurd en in juni door de Raad aangenomen.

Violeta Bulc, commissaris voor 
Vervoer sinds 1 november 
(midden), schudt de hand van  
een beambte van de SNCF 
(de natio nale spoorweg-
maatschappij van Frankrijk), in 
aanwezigheid van Guillaume 
Pepy, voorzitter van de SNCF 
(tweede van links), tijdens haar 
bezoek op 9 december aan het 
Gare du Nord in Parijs, in totale 
reizigers aantallen het drukste 
trein station van Europa.
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Cultuur, jeugd en media

„Creatief Europa”-programma
Het nieuwe „Creatief Europa”-programma is van start gegaan met een begroting van 
1,46 miljard EUR (134) voor de komende zeven jaar — 9 % meer dan tot nu toe. 
Het programma beoogt een impuls te geven aan de culturele en creatieve sectoren, 
die vooral voor jongeren een belangrijke bron van groei en banen zijn, en zal naar 
verwachting ondersteuning bieden aan minstens 250 000 kunstenaars en beroeps-
beoefenaars uit de culturele sector, 2 000 bioscopen, 800 films en 4 500 boekverta-
lingen (135). Het programma voorziet ook in een nieuw financieel instrument in de vorm 
van een garantie faciliteit voor de culturele en creatieve sectoren om de toegang van 
deze sectoren tot bankleningen te vergemakkelijken.

Culturele Hoofdsteden van Europa
Riga (Letland) en Umeå (Zweden) waren in 2014 de Culturele Hoofdsteden van 
Europa. Tegelijkertijd is in 2014 het voorstel aangenomen dat in 2012 door de Com-
missie aan het Parlement en de Raad was voorgelegd voor een besluit met betrekking 
tot de Culturele Hoofdsteden van Europa voor de periode 2020-2033 (136). Bovendien 
is in mei Leeuwarden (Nederland) door de Raad aangewezen als Culturele Hoofdstad 
van Europa voor 2018, naar aanleiding van een aanbeveling door de Commissie (137).

Riga, Letland, een van de twee 
Culturele Hoofdsteden van 

Europa van 2014.
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Europees erfgoedlabel
Het nieuwe Europees erfgoedlabel (138) — een EU-initiatief uit 2011 dat voortbouwt 
op een intergouvernementeel initiatief uit 2006 en erop gericht is locaties onder de 
aandacht te brengen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis, cul-
tuur en ontwikkeling van de EU — is in 2014 toegekend aan vier locaties uit de 
38 voorstellen die vooraf werden geselecteerd door de aan dit initiatief deelnemende 
lidstaten. De locaties zijn: het archeologische park Carnuntum (139), een gereconstru-
eerde Romeinse wijk in Bad Deutsch-Altenburg, Oostenrijk; het middeleeuwse grote 
gildehuis (140) in Tallinn, Estland; het honderd jaar oude Vredespaleis (141) in Den Haag, 
Nederland; en Kamp Westerbork (142), het nabij Hooghalen gelegen doorvoerkamp uit 
de Tweede Wereldoorlog, in Nederland.

Filmprijzen
Tot de onderscheidingen die werden toegekend aan door het subprogramma Media 
van „Creatief Europa” gefinancierde films behoorde de Oscar voor beste buitenlandse 
film, die werd gewonnen door de Italiaanse film La grande bellezza („De grote schoon-
heid”), geregisseerd door Paolo Sorrentino. Vier van de vijf films die waren geno-
mineerd voor de Oscar voor beste buitenlandse film, werden ondersteund door het  
„Creatief Europa”-programma. Bijna dertig films die financiële steun hebben ontvan-
gen uit het subprogramma Media, werden geselecteerd voor het officiële programma 
van het Internationale Filmfestival van Berlijn in 2014. Vier daarvan deden mee in de 
hoofdcategorie. Van de 21 door „Creatief Europa” ondersteunde films op het Film-
festival van Cannes, hebben er drie prijzen gewonnen. In mei werd de Media-prijs van 
de EU toegekend aan de Bosnische filmregisseur Danis Tanović (143).

NOTEN
(1) Verslag van de Commissie — Verslag over de toepassing van het EU-Handvest van de grondrechten 2013 

(COM(2014) 224).
(2) Mededeling van de Commissie — Een nieuw EU-kader voor het versterken van de rechtsstaat (COM(2014) 158).
(3) Mededeling van de Commissie — Een EU-agenda voor de rechten van het kind (COM(2011) 60).
(4) Conclusies van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 4 en 5 december 2014 (http://www.consilium.

europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/146049.pdf).
(5) Evaluation of the impact of the free movement of EU citizens at local level — Final Report (http://ec.europa.

eu/justice/citizen/files/dg_just_eva_free_mov_final_report_27.01.14.pdf)
(6) Mededeling van de Commissie — Het recht van vrij verkeer van EU-burgers en hun gezinsleden: vijf stappen 

die een verschil maken (COM(2013) 837).
(7) Mededeling van de Commissie — Hulp aan de nationale autoriteiten bij de bestrijding van misbruik van het 

recht op vrij verkeer: Handboek voor de aanpak van vermoedelijke schijnhuwelijken tussen EU-burgers en 
burgers van derde landen in de context van het EU-recht inzake vrij verkeer van EU-burgers (COM(2014) 604).

Tibor Navracsics, commissaris 
voor Onderwijs, Cultuur, 
Jongerenzaken en Sport  
sinds 1 november, reikt op 
18 november tijdens een 
ceremonie in het Concert 
Noble-gebouw in Brussel, België, 
de Europese Literatuurprijs 2014 
uit aan de Bulgaarse auteur 
Milen Ruskov.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/146049.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/146049.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/dg_just_eva_free_mov_final_report_27.01.14.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/dg_just_eva_free_mov_final_report_27.01.14.pdf
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De Europese Unie speelde in 2014 een belangrijke rol bij de internationale in-
spanningen om een oplossing te vinden voor grote crises, zoals die in Irak, 

Syrië en Oekraïne en de escalatie van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Bij de EU 
werden de leidinggevende posities opnieuw ingevuld. Bij de Diplomatieke Dienst 
van de EU ging Federica Mogherini op 1 november van start als hoge vertegen-
woordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoor-
zitter van de Europese Commissie. Zij kan voortbouwen op het werk van haar 
voorganger Catherine Ashton.

Het jaar begon met de intensivering van de crisis in Oekraïne en de illegale an-
nexatie door Rusland van de Krim, wat leidde tot een aantal sanctierondes waar-
in de EU een sleutelrol heeft gespeeld. De Unie steunde Oekraïne, tijdens de crisis, 
de presidentsverkiezingen en de vorming van een nieuwe regering. Zij verlengde 
haar steun aan Oekraïne, zoals blijkt uit het steunprogramma ter waarde van 
11 miljard EUR voor de oosterbuur en uit de ondertekening van de historische 
associatieovereenkomst en bepalingen betreffende een diepe en brede vrijhan-
delsruimte.

Ook de gesprekken over Irans nucleaire programma werden in 2014 voortgezet. 
Alle partijen toonden zich uitermate bereid om een gezamenlijke en volledige 
langetermijn oplossing te vinden, en er werden met het oog op een duurzame  
regeling meerdere onderhandelings- en vergaderrondes gehouden.

Midden 2014 werd de wereld opgeschrikt door de opgang van Islamitische Staat 
in Irak en de Levant (Da'esh (1)). De EU hecht veel belang aan de bestrijding van 
deze groepering en neemt actief deel aan de wereldwijde coalitie tegen Da'esh.

Ook op heel wat andere gebieden van de buitenlandse betrekkingen werd aan-
zienlijke vooruitgang geboekt, onder meer inzake handel, ontwikkeling en vorde-
rende strategische partnerschappen, mensenrechten en humanitaire hulp.

Teams van Artsen Zonder Grenzen hebben in februari met de steun 
van de EU het Guinese ministerie van Volksgezondheid geholpen 
bij de vaccinatie tegen mazelen van 500 000 kinderen van zes 
maanden tot tien jaar in de hoofdstad Conakry, waar de ziekte  
was uitgebroken, en dat op twee weken tijd.
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De Europese nabuurschap

Het Europees nabuurschapsbeleid

De Europese nabuurschap maakte het afgelopen jaar meerdere crises door, en zette 
ook met een aantal landen binnen het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) belang-
rijke stappen voorwaarts. De gebeurtenissen in Oekraïne stelden de Europese poli-
tieke realiteit scherp. Binnen en buiten Syrië zijn miljoenen mensen op de vlucht, die 
allemaal dringend hulp nodig hebben. Door het geweld in Gaza zijn middelen van 
bestaan en reeds kwetsbare infrastructuur vernietigd. In deze moeilijke context heeft 
de EU een hoge mate van betrokkenheid gehandhaafd, waarbij de instrumenten van 
het ENB een centrale rol hebben gespeeld.

Het ENB is nog steeds het belangrijkste instrument voor de totstandbrenging van een 
ruimte van welvaart in de buurlanden van de EU. De voornaamste middelen daarvoor 
zijn versterkte politieke associatie, verdere economische integratie en nauwe samen-
werking. De EU heeft drie associatieovereenkomsten ondertekend, met inbegrip van 
bepalingen betreffende een diepe en brede vrijhandelsruimte, met Georgië, Moldavië 
en Oekraïne. Met deze overeenkomsten worden de meest ambitieuze contractuele 
betrekkingen ooit ingesteld met partners uit de nabuurschap. De betrekkingen met 
Marokko en Tunesië zijn versterkt en blijven de diepe en brede hervormingsinspan-
ningen in die landen weerspiegelen.

De oostelijke nabuurschap

Zowel op politiek als op economisch vlak speelde de ondertekening in juni van de 
associatieovereenkomsten en bepalingen voor diepe en brede vrijhandelsruimtes 
door de EU, Georgië, Moldavië en Oekraïne, alsook hun voorlopige toepassing vanaf 
1 september in het geval van Moldavië en Georgië, een belangrijke rol. Deze mijlpaal 
op vlak van nauwere politieke associatie en hervormingsgerichte economische inte-
gratie moet economieën weerbaarder en onafhankelijker maken door het leven van 
gewone burgers te verbeteren en de handel te vergemakkelijken. De associatieover-
eenkomst met Oekraïne is in oktober gelijktijdig door het nationale parlement en het 
Europees Parlement goedgekeurd en op 1 november voorlopig in werking getreden. 
De datum van voorlopige toepassing van het handelsgedeelte van de overeenkomst 
werd uitgesteld tot 1 januari 2016. Er zijn verkennende gesprekken op gang gebracht 
met Armenië over de mogelijke reikwijdte van toekomstige betrekkingen en de nieuwe 
rechtsgrondslag voor deze betrekkingen.

De inwerkingtreding van een visumvrije regeling in april betekende een grote stap 
voorwaarts op het gebied van visumliberalisering met Moldavië. Oekraïne heeft in juni 
de tweede fase van het actieplan voor visumliberalisering (VLAP) aangevat, en Geor-
gië bereikte in oktober de ijkpunten van de eerste fase van het VLAP en is begonnen 
met de tenuitvoerlegging van de tweede fase. Op het gebied van het gemeenschap-
pelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) is in maart de kaderovereenkomst voor 
samenwerking met Georgië in werking getreden, waarna het land onmiddellijk actief 
deel begon te nemen aan de militaire operatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek 
(EUFOR RCA), wat van Georgië het land maakt dat na Frankrijk de grootste bijdrage 
heeft geleverd aan de operatie, en de EU-opleidingsmissie in Mali (EUTM Mali). Geor-
gië heeft eveneens positief gereageerd op het verzoek om deel te nemen aan een 
adviesmissie voor de hervorming van de civiele veiligheidssector in Oekraïne (EUAM 
Ukraine), die officieel op 1 december is opgestart.
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In januari zijn de visumversoepelings- en overnameovereenkomsten met Armenië in 
werking getreden en de uitvoering ervan is over het algemeen zonder problemen 
verlopen. Azerbeidzjan kan sinds september profiteren van een visumversoepelings-
overeenkomst. In januari zijn de EU en Belarus eveneens onderhandelingen begonnen 
over visumversoepelings- en overnameovereenkomsten.

De EU heeft de politieke situatie in Oekraïne op de voet gevolgd en heeft actief naar 
oplossingen gezocht voor de crisis die na maanden van burgermanifestaties is uit-
gebroken na het besluit van de Oekraïense regering om in 2013 de voorbereidingen 
op te schorten voor de ondertekening van de associatieovereenkomst, die had moeten 
plaatsvinden tijdens de top van het Oostelijk Partnerschap te Vilnius, Litouwen. De 
internationale gemeenschap heeft de Russische schending van de soevereiniteit, 
 territoriale integriteit, stabiliteit en veiligheid van Oekraïne ten stelligste veroordeeld. 
De EU heeft onder andere op economisch gebeid gereageerd met beperkende maat-
regelen (2). De EU blijft de soevereiniteit, territoriale integriteit, eenheid en onafhan-
kelijkheid van Oekraïne onverminderd steunen.

De EU en haar lidstaten waren geschokt en diep bedroefd door het neerhalen van 
vlucht MH17 van Malaysia Airlines in Donetsk op 17 juli, en het tragische verlies van 
zo vele onschuldige levens. De Raad heeft in juli besloten dat degenen die rechtstreeks 
en onrechtstreeks hiervoor verantwoordelijk zijn, ter verantwoording moeten worden 
geroepen en voor het gerecht moeten worden gebracht en doet een beroep op alle 
staten en partijen om daartoe hun volle medewerking te verlenen.

Er werd een verkennende missie uitgevoerd om de behoeften na het conflict in kaart 
te brengen, die zich vooral richtte op de dialoog met de Oekraïense autoriteiten. Begin 
oktober vond samen met de VN en de Wereldbank een verkenningsmissie plaats voor 
een volledige inventarisatie van de onmiddellijke behoeften op het gebied van herstel 
en vredesopbouw in conflictgebieden van Oost-Oekraïne (Donetsk en Loehansk).

Federica Mogherini, de nieuwe hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buiten-
landse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Commissie, heeft na de 
ondertekening van een verdrag inzake een bondgenootschap en strategisch partner-
schap tussen Rusland en Abchazië — de regio die zich van Georgië heeft afgescheiden 
— in november een verklaring afgelegd waarin zij stelde dat de overeenkomst een 
schending vormt van de soevereiniteit van Georgië en in strijd is met de beginselen 
van het internationaal recht.

Johannes Hahn, commissaris voor 
Europees Nabuurschapsbeleid en 

Uitbreidings onderhandelingen 
sinds 1 november, in Oekraïne 

voor de ondertekening van een 
financierings overeenkomst  
om het nieuwe programma 

„Steun voor het regionaal  
beleid van Oekraïne” op te 

starten. Kiev, 28 november.
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FINANCIËLE STEUN VAN DE EU VOOR OEKRAÏNE

De EU heeft in maart een financieel steunpakket van minstens 11 miljard EUR aan 
nieuwe middelen uit de EU-begroting en in de EU gevestigde internationale finan-
ciële instellingen aangekondigd om de economie van Oekraïne te helpen stabilise-
ren, de overgang te ondersteunen en politieke en economische hervormingen aan te 
moedigen.

De Raad van de Europese Unie heeft in april, als gevolg van de drastisch verslechte-
rende economische en betalingsbalanssituatie in Oekraïne, een besluit vastgesteld 
om macrofinanciële bijstand (MFB) aan het land te verlenen in de vorm van maximaal 
1 miljard EUR. Het is de bedoeling dat deze bijstand in twee gelijke schijven van 
500 miljoen EUR wordt uitbetaald. Deze bijstand vormde een aanvulling op een be-
staand MFB-programma van 610 miljoen EUR, dat is gebaseerd op besluiten uit 2002 
(110 miljoen EUR) en 2010 (500 miljoen EUR).

OEKRAÏNE

11 miljard 
EUR meer

Bron: EDEO.
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De Commissie heeft in 2014 namens de EU 1,36 miljard EUR aan leningen uitgekeerd 
in het kader van twee MFB-programma's. De Commissie is van plan de resterende 
250 miljoen EUR begin 2015 uit te keren in het kader van het eerste MFB-programma, 
onder voorbehoud van de succesvolle tenuitvoerlegging van de met Oekraïne over-
eengekomen voorwaarden inzake economisch beleid en financiële voorwaarden en 
bevredigende vorderingen bij de uitvoering van het IMF-programma.

De Commissie zal in het kader van het verzoek van Oekraïne om bijkomende finan-
ciële bijstand van de EU, in nauwe samenwerking met de autoriteiten van Oekraïne en 
internationale financiële organisaties, een voorstel voor een nieuw MFB-programma 
voor het land aan het Parlement en de Raad voorleggen.

De zuidelijke nabuurschap

De Unie voor het Middellandse Zeegebied heeft haar activiteiten voortgezet en heeft 
ministeriële bijeenkomsten over de industrie (in februari in Brussel), het milieu (in juni 
in Athene) en de digitale economie (in september in Brussel, België) georganiseerd. De 
derde vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en de Liga van 
Arabische Staten (LAS) vond plaats op 10 en 11 juni 2014 in Athene, Griekenland. De 
EU en de LAS zijn in een gezamenlijke verklaring overeengekomen een ongekende 
strategische dialoog aan te gaan en veroordeelden gezamenlijk het jihadisme.

De EU is de democratische overgang in Tunesië blijven ondersteunen. Het ENB-actie-
plan EU-Tunesië 2014 heeft een bevoorrecht partnerschap mogelijk gemaakt. Voorts 
is in maart een verklaring over een mobiliteitspartnerschap ondertekend. De EU heeft 
verdere steun verleend en deze steun wordt momenteel geëvalueerd. Hieronder val-
len maatregelen in verband met de democratische hervorming van de veiligheids-
sector en migratie. Het Parlement en de Raad hebben in mei eveneens besloten om 
Tunesië macrofinanciële bijstand te verlenen in de vorm van leningen voor een 
maximum bedrag van 300 miljoen EUR en met een maximumlooptijd van vijftien jaar.

De onderhandelingen over een diepe en brede vrijhandelsovereenkomst met Marokko 
zijn in 2014 voortgezet, met twee onderhandelingsrondes.

De politieke en veiligheidssituatie in Libië is in 2014 aanzienlijk verslechterd. De EU 
heeft in mei Bernardino León, die tot dan toe de speciale vertegenwoordiger van de 
Europese Unie voor het zuidelijke Middellandse Zeegebied was, benoemd als de spe-
ciale gezant van de EU voor Libië om EU-steun te bevorderen. Hij is daarna in septem-
ber benoemd als de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de 
VN. Het aanhoudende conflict heeft gevolgen gehad voor de samenwerkingsinspan-
ningen van de EU, die erop gericht zijn de politieke overgang te ondersteunen. Door 
het escalerende geweld werd de EU gedwongen om, samen met de meeste andere 
internationale partners, het personeel van haar delegatie en de EU-bijstandsmissie 
inzake grensbeheer in Libië (een civiele GVDB-missie die technische bijstand verleent 
en opleidingen inzake grensbeheer aanbiedt) tijdelijk over te plaatsen. Desondanks is 
de EU in 2014 technische bijstand blijven verlenen, met name op het gebied van 
openbaar bestuur, steun voor migranten en ontheemden, veiligheid, onderwijs, media, 
maatschappelijk middenveld en verzoening. Zij steunt actief de bemiddelingsinspan-
ningen van de VN-missie in Libië om een vreedzame oplossing te vinden.
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De crisis in en rond Syrië is in 2014 verder verslechterd. De EU bleef zeer betrokken 
bij de door het conflict getroffen bevolking en zij heeft het voortouw genomen bij de 
internationale bijstand door samen met de lidstaten 3,1 miljard EUR aan steun te 
mobiliseren sinds het begin van de crisis. Alleen al de Commissie heeft daartoe 
440 miljoen EUR gemobiliseerd.

De EU is samen met haar regionale en internationale partners alle inspanningen 
blijven aanmoedigen om in onderling overleg tot een politieke oplossing te komen om 
de eenheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van het land in stand te houden, 
alsook het multi-etnische en multireligieuze karakter van Syrië te vrijwaren. De Euro-
pese Dienst voor extern optreden (EDEO) en de Commissie zijn, na de benoeming van 
de nieuwe speciale gezant van de VN voor Syrië, Staffan de Mistura, actief beginnen 
zoeken naar concrete manieren om zijn inspanningen voor een strategische de-esca-
latie van het geweld als basis voor een duurzaam breder politiek proces te ondersteu-
nen. De EU is politieke en praktische steun aan de gematigde oppositie blijven verlenen 
en zij heeft tegelijkertijd haar beleid van tegen het regime en zijn aanhangers ge-
richte sancties opgedreven. Zij heeft eveneens omvangrijke steun verleend aan maat-
regelen die erop gericht zijn het programma voor chemische wapens van het regime 
van president Assad volledig en onherroepelijk te beëindigen.

De EU is in de loop van 2014 steun blijven verlenen aan Libanon om met de gevolgen 
van de Syrische crisis om te gaan, aangezien het aantal vluchtelingen intussen meer 
dan 1,2 miljoen bedraagt. De EU heeft deelgenomen aan ministeriële vergaderingen 
van de internationale steungroep Libanon en heeft extra financiering bijeengebracht. 
Hierdoor kwam het totale bedrag dat bestemd is om het land te helpen de gevolgen 
aan te pakken van de Syrische crisis in Libanon op 450 miljoen EUR.

Het nieuwe ENB-actieplan EU-Libanon is in juni officieel goedgekeurd, en de EU en 
Libanon hebben in december de dialoog over migratie en mobiliteit officieel aangevat.

Ondanks het zware geweld in Gaza tijdens de zomer van 2014 bleef de EU-steun aan 
Palestina (3) omvangrijk. De middelen die in het kader van het Europees nabuur-
schapsinstrument (ENI) aan Palestina zijn toegekend, bedroegen in 2014 300 miljoen 
EUR, met inbegrip van de 87 miljoen EUR die aan de organisatie van de Verenigde 
Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA) 
is toegewezen. Hiermee blijft de EU nog steeds de belangrijkste geldschieter voor 
deze organisatie.

De EU is met kritische en constructieve betrokkenheid de complexe overgang naar 
democratie in Egypte blijven ondersteunen. De EU heeft met name de uitvoering van 
de routekaart van de nieuwe Egyptische autoriteiten ondersteund door een missie van 
verkiezingsdeskundigen voor het referendum over de grondwet in januari en een 
verkiezingswaarnemingsmissie voor de presidentsverkiezingen in mei te sturen. De 
bijstand van de EU aan Egypte bleef gericht op de steun voor het maatschappelijk 
middenveld en sociaal-economische maatregelen voor de meest kwetsbare groepen.
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West-Europa

Europese Economische Ruimte
De nauwe banden tussen de EU en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen werden ver-
der versterkt, zowel bilateraal als in het kader van de Europese Economische Ruimte 
(EER). Er zijn bijzondere inspanningen geleverd om het grote aantal rechtshandelin-
gen inzake de interne markt dat nog in de EER-overeenkomst moet worden opgeno-
men, te verminderen. 2014 was het jaar waarin het op één na grootste aantal rechts-
handelingen werd opgenomen sinds de inwerkingtreding van de overeenkomst. De 
onderhandelingen over de integratie van Kroatië in de EER zijn afgesloten bij de toe-
treding van het land tot de Europese Unie, en verdere onderhandelingen zijn geopend 
over de verlenging van de financiële mechanismen van de EER en de subsidies van 
Noorwegen, waardoor tussen 2009 en 2014 1,8 miljard EUR is bijgedragen aan de 
vermindering van de economische en sociale verschillen in de EER.

Zwitserland
De betrekkingen tussen de EU en Zwitserland blijven nog steeds nauwer dan met 
alle andere niet-EER-landen. Deze betrekkingen kwamen echter ernstig onder druk te 
staan toen het Zwitserse volk op 9 februari voor de invoering van jaarlijkse kwanti-
tatieve limieten voor immigratie stemde. De uitvoeringsbepalingen daarvoor moeten 
binnen drie jaar worden vastgesteld. Voorts bleef, zoals de Raad in zijn conclusies 
van december 2012 (4) heeft onderstreept, de samenwerking overschaduwd door de 
afwezigheid van een horizontaal institutioneel kader . Hierdoor hangt de verdere toe-
gang van Zwitserland tot de interne markt af van het feit of een oplossing kan worden 
gevonden voor reeds oude institutionele kwesties, met name met betrekking tot beter 
toezicht en mechanismen voor de beslechting van geschillen. De onderhandelingen 
over een institutioneel kader zijn in mei van start gegaan.

Andorra, Monaco en San Marino
De Raad heeft in december een mandaat goedgekeurd waarmee onderhandelingen 
met Andorra, Monaco en San Marino over één of meerdere associatieovereenkomsten 
kunnen worden geopend, met het oog op hun deelname aan de Europese interne 
markt en eventuele samenwerking op andere gebieden. De Raad heeft daarnaast 
conclusies (5) aangenomen waarin de samenwerking van de EU op het gebied van het 
buitenlands beleid met de drie landen werd geprezen en waarin bereidwilligheid werd 
getoond om de mogelijkheden te verkennen om deze samenwerking te versterken.
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Uitbreidingsonderhandelingen

De veiligheid, stabiliteit en welvaart van het Europese continent stonden en staan 
centraal in het uitbreidingsbeleid van de EU. De EU is in 2014 nauw blijven samen-
werken met kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten.

IJsland

Naar aanleiding van een besluit van de regering van IJsland zijn de toetredings-
onderhandelingen sinds mei 2013 gestaakt. IJsland blijft voor de EU een belangrijke 
partner op grond van zijn deelname aan de EER en zijn lidmaatschap van de Schengen-
ruimte, alsmede wegens de samenwerking in Arctische aangelegenheden.

Turkije

Turkije is een kandidaat-lidstaat en een cruciale partner, met een dynamische econo-
mie en een belangrijke rol in een gebied dat grote veranderingen doormaakt, met 
name in Irak en Syrië. Actieve en geloofwaardige toetredingsonderhandelingen bieden 
het geschiktste kader om het potentieel van de betrekkingen tussen de EU en Turkije 
op belangrijke terreinen optimaal te benutten, zoals buitenlands beleid; energie; jus-
titie en binnenlandse zaken, met inbegrip van visa, migratiebeleid en overname; en 
economische en handelsbetrekkingen, met inbegrip van de instelling van een econo-
mische dialoog op hoog niveau. De EU moet eveneens blijven fungeren als anker voor 
de hervormingen in Turkije, met name waar het gaat om de rechtsstaat, de grond-
rechten en fundamentele vrijheden. In de loop van het jaar zijn verschillende hervor-
mingen goedgekeurd of doorgevoerd. Turkije moet echter nog verdere inspanningen 
blijven leveren om volledig te voldoen aan de criteria van Kopenhagen (de minimum-
vereisten waaraan een land moet voldoen om zijn kandidatuur voor het EU-lidmaat-
schap te stellen). De overname overeenkomst EU-Turkije is op 1 oktober in werking 
getreden en is een belangrijke mijlpaal in de dialoog over visumliberalisering tussen 
de EU en Turkije. Werkzaamheden op de andere specifieke gebieden van het acquis 
blijven dat proces ondersteunen en vormen een aanvulling hierop.

Montenegro

De toetredingsonderhandelingen werden in juni 2012 geopend. Het onderzoeksproces 
(het analytisch onderzoek van het hele EU-acquis) werd in mei 2013 afgerond. Tegen 
het einde van 2014 waren zestien hoofdstukken geopend. Twee van deze hoofdstuk-
ken, over wetenschap en onderzoek, en onderwijs en cultuur, zijn voorlopig afgesloten. 
De Raad heeft in zijn conclusies van december (6) het belang van alle aspecten van de 
rechtsstaat onderstreept.

Servië

De toetredingsonderhandelingen tussen de EU en Servië zijn momenteel aan de gang. 
De eerste intergouvernementele conferentie vond plaats in januari als gevolg van de 
gestage vooruitgang die Servië heeft geboekt bij de hervormingen en het feit dat het 
land verder heeft gewerkt aan de normalisatie van zijn betrekkingen met Kosovo (7). 
Het onderzoeksproces is voortgezet. Servië is zich blijven inspannen om intensieve 
hervormingen door te voeren en is een constructieve aanpak blijven handhaven in-
zake regionale samenwerking.
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De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

In april zijn presidents- en parlementsverkiezingen gehouden. Het Bureau voor Demo-
cratische Instellingen en Mensenrechten (ODIHR) van de Organisatie voor Veiligheid 
en Samenwerking in Europa (OVSE) is tot de conclusie gekomen dat de verkiezingen 
efficiënt zijn verlopen, maar dat de grenzen tussen staats- en partijactiviteiten vaag 
waren en dat er tijdens de campagne sprake was van tendentieuze berichtgeving. De 
Commissie heeft in oktober, voor de zesde keer, haar aanbeveling gehandhaafd om 
toetredingsonderhandelingen te openen. Zij baseerde zich hierbij op het feit dat het 
land in voldoende mate voldoet aan de politieke en economische criteria en de hoge 
mate van aanpassing aan het EU-acquis. Zij betreurde ook de terugval die zich in de 
loop van het jaar op bepaalde gebieden heeft voorgedaan en dringt er bij de autori-
teiten op aan doortastend op te treden om tegemoet te komen aan de bezorgdheid 
over toegenomen politisering en toenemende tekortkomingen met betrekking tot  
de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de vrijheid van meningsuiting. In 
december bleek de Raad het grotendeels eens met het oordeel van de Commissie dat 
nog steeds in voldoende mate aan de politieke criteria wordt voldaan, nam hij nota 
van de aanbeveling van de Commissie om onderhandelingen te openen en verklaarde 
hij in 2015 op de zaak te zullen terugkomen op basis van een nieuwe beoordeling 
door de Commissie.

Albanië

De Raad heeft in juni besloten Albanië de status van kandidaat-lidstaat toe te kennen, 
en erkent hierbij in het bijzonder de vooruitgang die is geboekt op het gebied van de 
rechts staat. De Commissie is doorgegaan met het verlenen van steun aan en het 
toezien op de hervormingsinspanningen van Albanië op de gebieden die verband 
houden met de vijf kernprioriteiten voor het openen van toetredingsonderhandelin-
gen. Deze kern prioriteiten betreffen de hervorming van het openbaar bestuur, de 
hervorming van het gerechtelijk apparaat, de strijd tegen corruptie en de georgani-
seerde misdaad, betere bescherming van de mensenrechten en het antidiscriminatie-
beleid en de uitvoering van eigendomsrechten. Voor de duurzaamheid van de rele-
vante hervormingen en vooruitgang richting EU-lidmaatschap zal een constructieve 
dialoog tussen de overheid en de oppositie onmisbaar zijn.

Bosnië en Herzegovina

Bosnië en Herzegovina heeft weinig vooruitgang geboekt bij het voldoen aan de poli-
tieke criteria van Kopenhagen en de eisen van het stappenplan voor de inwerking-
treding van de stabilisatie- en associatieovereenkomst en een geloofwaardige lid-
maatschapsaanvraag. Het land moet met spoed werk maken van het uitvoeren van 
de EU-agenda. Tot dusver is er weinig vooruitgang geboekt bij de totstandkoming van 
meer functionele, gecoördineerde en duurzame institutionele structuren. De EU blijft 
samenwerken met Bosnië en Herzegovina en maakt hierbij gebruik van alle beschik-
bare instrumenten. Na een discussie in de Raad van 17 november over de nood zaak 
om met een nieuwe bril naar het land te kijken, hebben Federica Mogherini en Johan-
nes Hahn, Europees commissaris voor Europees Nabuurschapsbeleid en Uitbreidings-
onderhandelingen, op 5 december een bezoek gebracht aan Sarajevo. Er vond een 
vervolgbespreking plaats in de zitting van de Raad van 15 december, waarbij eveneens 
een hernieuwde aanpak tegenover Bosnië en Herzegovina werd vastgesteld op basis 
van een gezamenlijk initiatief van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Op 12 oktober hebben op staats- en entiteitsniveau algemene verkiezingen plaats-
gevonden. Het drie leden tellende voorzitterschap is op 17 november gevormd, en de 
formatie van de regering op beide niveaus ging door tot het einde van het jaar.
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Kosovo

Op 8 juni zijn vervroegde algemene verkiezingen gehouden. Na een langdurige pat-
stelling over de vorming van de regering is op 8 december de nieuwe vergadering 
gevormd en heeft een nieuwe coalitieregering de eed afgelegd. De belangrijkste coali-
tie partners zijn de twee grootste partijen: de Democratische Liga van Kosovo en de 
Democratische Partij van Kosovo.

Kosovo heeft verdere vooruitgang geboekt bij het normaliseren van de betrekkingen 
met Servië, met name door het uitvoeren van het Eerste Akkoord over de beginselen 
die aan de normalisatie van de betrekkingen ten grondslag liggen van april 2013, en 
enige vooruitgang op het gebied van de Europese integratie. Er blijven echter nog vele 
belangrijke uitdagingen, onder andere op het vlak van de rechtsstaat, de hervorming 
van het openbaar bestuur, de herziening van het kiesrecht, de integratie van de ge-
meenschappen en de economie.

De Commissie heeft in mei de onderhandelingen over een stabilisatie- en associatie-
overeenkomst met Kosovo afgerond en de tekst is eind juli geparafeerd. De Commis-
sie heeft tevens in juli haar tweede verslag over de vooruitgang van Kosovo in de 
richting van visumliberalisering uitgebracht. De Commissie heeft in augustus haar 
goedkeuring gehecht aan het indicatieve strategiedocument voor Kosovo, dat moet 
dienen als leidraad voor de programmering van het instrument voor pretoetredings-
steun (IPA) voor Kosovo tijdens de periode 2014-2020.

Dialoog tussen Belgrado en Priština

Servië en Kosovo hebben de door de aftredende hoge vertegenwoordiger/vicevoor-
zitter, Catherine Ashton, gefaciliteerde dialoog voortgezet, en hebben zich over het 
algemeen geëngageerd voor de tenuitvoerlegging van het akkoord over de beginselen, 
en van andere overeenkomsten die in het kader van de dialoog zijn bereikt. Dit heeft 
geleid tot een aantal onomkeerbare veranderingen in het veld, met voor het eerst 
lokale en parlementsverkiezingen in heel Kosovo, waarvoor de EU verkiezingswaar-
nemers inzette, en een vergevorderde ontmanteling van de Servische politionele en 
justitiële structuren. Hoewel er minder vergaderingen op hoog niveau hebben plaats-
gevonden, zijn de werkzaamheden op technisch niveau voortgezet, hetgeen heeft 
geleid tot vooruitgang op het gebied van de inning van douanerechten, geïntegreerd 
grensbeheer, energie en telecommunicatie.

Priština, de hoofdstad  
van Kosovo.
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Regionale samenwerking

De inclusieve benadering van regionale samenwerking is versterkt dankzij de in juni 
tijdens de top van het Zuidoost-Europese samenwerkingsproces (SEECP) in Boekarest, 
Roemenië, goedgekeurde verklaring waarbij Kosovo op alle niveaus en op voet van 
gelijkheid werd verwelkomd als vaste deelnemer aan vergaderingen van het SEECP. De 
ministers van Buitenlandse Zaken en de ministers van Economie en Financiën zijn 
samengekomen in het kader van het informele initiatief „de Zes van de Westelijke 
Balkan”, dat voornamelijk de nadruk zal leggen op connectiviteit en economisch  
bestuur. De uitvoering van de strategie voor Zuidoost-Europa 2020 (SEE) is van start 
gegaan met de goedkeuring van nationale en regionale actieplannen, alsook het 
eerste situatierapport van SEE 2020 (8)

Het nieuwe instrument voor pretoetredingssteun

Het nieuwe instrument voor pretoetredingssteun (IPA II) is in 2014 gelanceerd. Met 
IPA II verstrekt de EU in de periode 2014-2020 11,7 miljard EUR om landen te onder-
steunen bij de voorbereiding van hun toetreding, evenals regionale en grensover-
schrijdende samenwerking. Met IPA II wordt meer de nadruk gelegd op prioriteiten 
voor toetreding tot de EU op het gebied van democratie en de rechtsstaat, evenals 
concurrentievermogen en groei. Bij IPA II wordt een sectoraanpak ingevoerd, alsmede 
stimulansen voor het leveren van resultaten, meer begrotingssteun en prioritering 
van projecten.
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Strategische partnerschappen

Samenwerking met strategische partners

Verenigde Staten
Op de top tussen de EU en de Verenigde Staten op 26 maart in Brussel kwam het 
vergaande en omvattende karakter van dit strategische partnerschap tot uiting. De 
belangrijkste uitdagingen op het gebied van de mondiale vrede en welvaart werden 
er besproken, met inbegrip van maatregelen ter versterking van de inspanningen om 
de groei en werkgelegenheid te stimuleren, de continuïteit van de energievoorziening, 
de aanpak van de klimaatverandering en de bescherming van persoonsgegevens. De 
leiders hebben tevens dringende kwesties op het gebied van het buitenlands beleid 
besproken, waarbij blijk werd gegeven van een uitstekende samenwerking tussen 
de EU en de Verenigde Staten bij crises die de internationale vrede en veiligheid 
bedreigen. Tijdens de top werd het engagement voor een vergaand en ambitieus 
trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen opnieuw bevestigd (zie 
hoofdstuk 3).

De EU heeft de nauwe samenwerking met de Verenigde Staten op het gebied van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid in 2014 voortgezet, voortbouwend op de gevestigde 
dialoog over vele regionale en horizontale beleidsterreinen, zoals de crisis in Oekraïne, 
het conflict in Syrië, het vredesproces in het Midden-Oosten, het nucleair overleg met 
Iran, de bestrijding van piraterij voor de Hoorn van Afrika en terrorismebestrijding in 
de Sahel.

De EU en de Verenigde Staten hebben hun lang gevestigde dialoog over justitie en 
binnenlandse zaken in 2014 voortgezet, waarbij zij onder meer aanzienlijke inspan-
ningen hebben geleverd om het vertrouwen in de trans-Atlantische doorgifte van 
gegevens te herstellen, na de onthullingen over het afluisteren van EU-burgers door 
de Verenigde Staten in 2013. In dit verband werden onderhandelingen tussen de EU 
en de Verenigde Staten gevoerd over een overkoepelende overeenkomst ter bescher-
ming van persoons gegevens bij overdrachten tussen de EU en de Verenigde Staten 
voor rechtshandhavings doeleinden.

Canada
Op de top tussen de EU en Canada in september werden de onderhandelingen 
over de strategische partnerschapsovereenkomst en de brede economische en 
handelsovereen komst (CETA) afgerond, waarmee de betrekkingen tussen de EU en 
Canada een hoogtepunt hebben bereikt. Met deze beide overeenkomsten zal de basis 
worden gelegd voor een sterkere band, de verdieping van de economische betrekkin-
gen en de versterking van de samenwerking op een groot aantal gebieden, om samen 
de internationale problemen op het gebied van vrede en veiligheid en andere mon-
diale vraagstukken van wederzijds belang aan te pakken. De politieke dialoog tussen 
de EU en Canada vond op 1 december in Brussel plaats.

Een ontmoeting tijdens de top 
EU-Verenigde Staten in 2014, 
met links de delegatie van de 
Verenigde Staten, geleid door 
president Barack Obama, en 
rechts de vertegenwoordigers  
van de EU, waaronder (van rechts 
naar links) Catherine Ashton, 
hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid en vicevoorzitter 
van de Europese Commissie, 
Herman Van Rompuy, voorzitter 
van de Europese Raad, José 
Manuel Barroso, voorzitter van  
de Europese Commissie, Karel  
De Gucht, commissaris voor 
Handel, en João Vale de Almeida, 
hoofd van de delegatie van  
de EU in de Verenigde Staten. 
Brussel, België, 26 maart.
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Rusland
De betrekkingen van de EU met Rusland werden in 2014 gedomineerd door de Rus-
sische inmenging in Oekraïne, de illegale inlijving van de Krim en de rechtstreekse 
destabilisatie van het land.

De 32e topontmoeting tussen de EU en Rusland vond in januari in besloten kader in 
Brussel plaats, met bijzondere aandacht voor Oekraïne en het Oostelijk Partnerschap 
(EaP). De Russische president Vladimir Poetin verklaarde dat Rusland geen principiële 
problemen heeft met het EaP, maar wel bezorgd is over een aantal economische 
kwesties. Er werd besloten technisch overleg te starten om uiteen te zetten hoe de 
associatie overeenkomsten van de EU met verschillende landen van het Oostelijk 
Partnerschap voordelen zal opleveren voor alle partners, waaronder ook Rusland.

Na de illegale inlijving van de Krim besloot de Europese Raad in maart tot een gelei-
delijke invoering van beperkende maatregelen (zoals visumverbod en bevriezing van 
tegoeden) ten aanzien van bepaalde Russische en Oekraïense personen en entiteiten 
die verantwoordelijk zijn voor de schending van de soevereiniteit en de territoriale 
integriteit van Oekraïne. Geleidelijk aan werden de sancties op de daaropvolgende 
bijeenkomsten van de Europese Raad en de Raad Buitenlandse Zaken uitgebreid tot 
economische sancties. De onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst tussen 
de EU en Rusland en de visumdialoog werden opgeschort. Rusland was niet welkom 
op de G8 en een aantal samenwerkingsactiviteiten werden opgeschort. De voor juni 
geplande top werd afgelast. De EU heeft beperkende maatregelen vastgesteld, maar 
ook de dialoog met Rusland over crisisgerelateerde kwesties voortgezet, zowel in  
bilaterale vorm als in trilateraal overleg met Oekraïne. Deze dialoog had betrekking 
op de vermeende economische problemen die Rusland zou ondervinden door de diepe 
en brede vrijhandelszone tussen de EU en Oekraïne en energiekwesties. In het kader 
van de dialoog over deze vrijhandelszone werd de datum voor de voorlopige toepas-
sing van het handelsgedeelte uitgesteld tot 31 december 2015, terwijl Rusland de 
preferentiële regeling van de vrijhandelsovereenkomst van het Gemenebest van  
Onafhankelijke Staten met Oekraïne zal blijven toepassen. De besprekingen over 
energiekwesties hebben, door tussenkomst van de EU, een compromis opgeleverd 
over de leveringen en betalingen, het veiligstellen van de Russische gasleveringen 
aan Oekraïne voor de winter van 2014/2015 en de doorvoer van gas via Oekraïne 
naar de Europese Unie.

De EU heeft de ontwikkelingen in de binnenlandse situatie van Rusland op de voet 
gevolgd, waaronder verdere stappen om de maatschappelijke organisaties te muil-
korven, met inbegrip van hun internetverkeer, en de oppositie te kortwieken. De be-
zorgdheid van de EU hierover werd zowel openbaar geuit als in de politieke dialoog. 
Het halfjaarlijkse mensenrechtenoverleg tussen de EU en Rusland heeft niet plaats-
gevonden in 2014, met name omdat Rusland weigerde dit in Moskou te organiseren, 
waar de bijeenkomst afwisselend moet plaatsvinden.
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China
Het jaar werd gekenmerkt door een historisch bezoek van president Xi Jinping aan de 
instellingen van de EU op 31 maart — het eerste bezoek ooit van een Chinese presi-
dent. Deze gebeurtenis heeft de banden tussen de EU en China versterkt op basis van 
de strategische agenda voor samenwerking tussen de EU en China voor de periode tot 
2020 (9), die vorig jaar door de twee partijen was overeengekomen.

Het strategische partnerschap tussen de EU en China werd verder gestimuleerd door 
het bezoek van de voorzitter van het Militair Comité van de EU, generaal Patrick de 
Rousiers, aan Peking (10), waar een dialoog en een studiebijeenkomst plaatsvonden 
over veiligheid en defensie. In totaal hebben de twee partijen aan bijna honderd  
dialogen en workshops deelgenomen met het oog op de voortzetting van de samen-
werking op een aantal politieke, economische en andere gebieden, waarvan vele een 
bredere dimensie toevoegen aan de betrekkingen tussen de EU en China door het 
aanpakken van de mondiale problemen (11). Een uitgebreide mensenrechten dialoog (12) 
vond plaats aan het einde van het jaar.

Na de start van de onderhandelingen over een investeringsovereenkomst tussen  
de EU en China in oktober 2013 is de Commissie begonnen met volwaardige onder-
handelingen met het oog op betere markttoegang en de opheffing van investerings-
beperkingen voor Europese ondernemingen in China. Er is ook vooruitgang geboekt 
met China in een aantal multilaterale onderhandelingen in Genève, Zwitserland, in het 
kader van de WTO, zoals de algemene overeenkomst inzake overheidsopdrachten,  
de overeenkomst inzake informatie technologie, de overeenkomst inzake handel in 
diensten en het initiatief betreffende groene goederen. De actieve deelname van 
China hieraan zal de verdere openstelling van de markt helpen bevorderen.

In mei heeft C. Y. Leung, de regeringsleider van Hongkong, een bezoek gebracht aan 
de Europese instellingen (13). Wat betreft de invoering van het algemeen kiesrecht 
voor de verkiezing van de regeringsleider van Hongkong in 2017 bevestigde de EU 
publiekelijk haar sterke gehechtheid aan de verdere democratisering van Hong-
kong (14).

De allereerste vergaderingen op hoog niveau tussen de voor de bilaterale betrekkin-
gen tussen het vasteland van China en Taiwan verantwoordelijke functionarissen 
werden positief onthaald (15). In 2014 zochten China en Taiwan verdere toenadering 
tot elkaar, in de vorm van praktische samenwerking en vertrouwenwekkende maat-
regelen. Ook de EU en Taiwan zetten hun groeiende economische en technische 
samen werking verder, ten voordele van beide partijen.

Xi Jinping, president van China 
(rechts), en José Manuel Barroso, 
voorzitter van de Europese 
Commissie tot en met 31 oktober 
(links), schudden elkaar de hand, 
met op de achtergrond Herman 
Van Rompuy, voorzitter van  
de Europese Raad tot en  
met 30 november. Justus 
Lipsius-gebouw, Brussel,  
België, 31 maart.
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Japan
De parallelle onderhandelingen over een strategische partnerschapsovereenkomst 
inzake politieke, sectorale en mondiale kwesties en over een vrijhandelsovereenkomst 
ter bevordering van bilaterale handels- en investeringsstromen werden voortgezet. 
Door deze onderhandelingen kan de samenwerking tussen beide partijen naar een 
hoger niveau worden getild en aanzienlijk worden geïntensiveerd en zullen naar  
verwachting aanzienlijke wederzijdse voordelen ontstaan. In 2014 werd de jaarlijkse 
evaluatie van de vooruitgang van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereen-
komst succesvol afgerond, waarbij de EU het engagement van Japan en de nakoming 
van een aantal van zijn initiële verbintenissen, positief heeft beoordeeld.

De 22e top tussen de EU en Japan (16), die in mei in Brussel werd gehouden, bood de 
leiders de gelegenheid om een balans op te maken van de lopende parallelle onder-
handelingen over een strategische partnerschapsovereenkomst en een vrijhandels-
overeenkomst en hun sterke engagement te bevestigen voor een spoedige sluiting 
van deze ambitieuze overeenkomsten tegen 2016.

Zuid-Korea
Het strategische partnerschap tussen de EU en Zuid-Korea werd verder versterkt en 
in de loop van het jaar werd de derde verjaardag gevierd van de vrijhandelsovereen-
komst. Deze vrijhandelsovereenkomst van „de nieuwe generatie” (de eerste in haar 
soort in Azië) is verreikend en alomvattend. De totale uitvoer van goederen uit de EU 
naar Zuid-Korea is hierdoor met 35 % toegenomen, terwijl de uitvoer van door de 
vrijhandelsovereenkomst volledig geliberaliseerde goederen met 46 % is gestegen.

India
2014 was het jaar van de tiende verjaardag van het strategische partnerschap tus-
sen de EU en India. Na de verkiezingen met een overweldigende overwinning voor de 
oppositie partij Bharatiya Janata Party is eind mei een nieuwe regering aangetreden 
in India. De EU en India bleven samenwerken op het gebied van economische, poli-
tieke en sectorale beleidsvraagstukken. Connie Hedegaard, commissaris voor Klimaat, 
heeft een bezoek gebracht aan India. Er heeft overleg plaatsgevonden inzake buiten-
lands beleid en er werd een dialoog over non-proliferatie en ontwapening gestart. De 
Gemengde Commissie EU-India die in juni in New Delhi plaatsvond, was de eerste 
gelegenheid om samen te werken met de nieuwe regering. De EU staat klaar om het 
strategische partnerschap nieuw leven in te blazen door, onder meer, de afronding 
van de onderhandelingen over een vrijhandels overeenkomst.

Herman Van Rompuy, voorzitter 
van de Europese Raad tot en  
met 30 november (midden),  

José Manuel Barroso, voorzitter 
van de Europese Commissie tot 

en met 31 oktober (rechts), en 
Shinzō Abe, premier van Japan 

(links), tijdens een persconferentie 
in de marge van de top op  

7 mei in Brussel, België.
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Brazilië
Op de 7e top tussen de EU en Brazilië, die in februari in Brussel plaatsvond, werden 
standpunten uitgewisseld over de status van het strategische partnerschap. Beide 
partijen herhaalden hun toezegging om spoed te zetten achter de onderhandelingen 
tussen de EU en Mercosur over een associatieovereenkomst. Een luchtvervoersover-
eenkomst en een trans-Atlantische kabelverbinding stonden ook hoog op de agenda. 
Wat betreft het buitenlands beleid werd een breed scala van mondiale en regionale 
vraagstukken besproken. Zowel de EU als Brazilië waren het erover eens dat duur-
zame economische ontwikkeling en veiligheid in Afrika van groot belang zijn. De  
toenemende integratie van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische  
Staten (Celac) in Latijns-Amerika, werd ook toegejuicht.

Mexico
Na een in 2013 aangegane verbintenis tussen de president van Mexico en de voor-
zitters van de Europese Raad en de Europese Commissie hebben de EU en Mexico 
de mogelijkheden bekeken voor een actualisering van de omvattende overeenkomst 
die het kader vormt van hun strategische partnerschap. Een gezamenlijke werkgroep 
inventariseerde welke gebieden en bepalingen van het bestaande bilaterale juridi-
sche kader kunnen worden geactualiseerd, uitgebreid, vereenvoudigd of geschrapt, 
met het oog op de mogelijke toekomstige onderhandelingen over een nieuw juridisch 
instrument, die in 2015 van start zouden kunnen gaan.

Zuid-Afrika
Wegens de intensieve politieke activiteiten het gehele jaar door, zowel in Zuid-Afrika 
(algemene verkiezingen) als in de EU (Europese verkiezingen en de benoeming van 
de nieuwe voorzitter van de Commissie en van het nieuwe college van commissa-
rissen, alsmede van de nieuwe voorzitter van de Europese Raad), zijn beide par-
tijen overeengekomen hun 7e jaarlijkse top uit te stellen tot het tweede kwartaal 
van 2015. Niettemin werden intensieve diplomatieke contacten in stand gehouden, 
welke uitmondden in de bijeenkomst tussen de toenmalige hoge vertegenwoordi-
ger/vicevoor zitter Catherine Ashton en de Zuid-Afrikaanse minister voor Internatio-
nale Betrekkingen en Samenwerking, Maite Nkoana-Mashabane, in de marge van de 
EU-Afrika-top in april, gevolgd door extra bijeenkomsten op verschillende niveaus 
in Brussel. Het intensieve overleg over binnenlandse en internationale uitdagingen 
en over de geboekte vooruitgang met vele vraagstukken betreffende politiek, veilig-
heid, handel, ontwikkelingssamen werking en mensenrechten hebben het strategische 
partnerschap versterkt. In juli was Zuid-Afrika één van de zes landen van de Ontwik-
kelingsgemeenschap van zuidelijk Afrika die onderhandelingen met de EU over een 
biregionale economische partnerschapsovereenkomst (EPO) hebben afgerond.

Het partnerschap tussen de EU en Afrika

Tijdens de 4e top tussen de EU en Afrika, die op 2 en 3 april 2014 plaatsvond in 
Brussel, hebben de Afrikaanse en Europese staatshoofden en regeringsleiders hun 
bereidheid bekrachtigd om de samenwerking te versterken binnen het strategische 
kader van de gezamenlijke strategie Afrika-EU (JAES), die in 2007 werd aangenomen. 
De top, die plaatsvond in het kader van het thema „Investeren in mensen, welvaart en 
vrede”, bracht meer dan zestig EU- en Afrikaanse leiders, en in totaal meer dan tach-
tig delegaties samen. Op de top werden een politieke verklaring, een routekaart voor 
de uitvoering van deze strategie voor de periode 2014-2017 en een afzonderlijke 
verklaring over migratie en mobiliteit aangenomen. De top bood een degelijke basis 
voor verdere dialoog en samenwerking, en werd door beide partijen als een groot 
succes beschouwd.
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Daarnaast is tijdens de top het succes van de samenwerking tussen de EU en Afrika 
op het gebied van het klimaat benadrukt. De partijen benadrukten dat zij het partner-
schap verder willen versterken om het dringende wereldwijde probleem van de kli-
maatverandering aan te pakken (17). De samenwerking tussen de EU en Afrika op het 
gebied van het klimaat kwam reeds duizenden mensen in het hele Afrikaanse conti-
nent ten goede, maar er zijn nog veel problemen, die samen met internationale 
partners op mondiaal niveau moeten worden aangepakt.

De Vredesfaciliteit voor Afrika (APF) heeft de vrede en veiligheid in Afrika sinds 2004 
ondersteund met meer dan 1,2 miljard EUR uit het Europees Ontwikkelingsfonds 
(EOF). Tijdens het eerste halfjaar van 2014 werd in overleg met de EU-lidstaten en 
haar Afrikaanse partners het actieprogramma voor 2014-2016 opgesteld, dat op 
15 juli is goedgekeurd door de Commissie. Met het programma, waarvoor 750 miljoen 
EUR is uitgetrokken, wordt de steunverlening voortgezet voor door Afrika geleide 
vredesoperaties, capaciteitsopbouw, en activiteiten op het gebied van conflictpreven-
tie en bemiddeling. Ook werden in 2014 verschillende financieringsovereenkomsten 
met de Afrikaanse Unie ondertekend waarbij een beroep werd gedaan op de APF-
middelen, waaronder een bijdrage van 125 miljoen EUR voor vredesoperaties in de 
Centraal-Afrikaanse Republiek en van 201 miljoen EUR ter ondersteuning van de 
missie van de Afrikaanse Unie in Somalië (Amisom).

Partnerschapsinstrument

In maart hebben het Parlement en de Raad een verordening aangenomen tot vast-
stelling van het partnerschapsinstrument (PI) (18), dat is opgezet om de betrekkingen 
van de EU met derde landen te bevorderen en uit te bouwen. Het PI is een van de 
belangrijkste nieuwigheden binnen het meerjarig financieel kader 2014-2020, dat 
een pakket instrumenten omvat ter financiering van extern optreden. Het nieuwe  
instrument geeft zowel uitdrukking aan de veranderingen die zich de afgelopen jaren 
in de wereld hebben voltrokken als aan de veranderingen in de manier waarop de EU 
reageert op mondiale uitdagingen.

Het PI zal ook bevorderlijk zijn voor de betrekkingen met de strategische partners van 
de EU die niet langer in aanmerking komen voor bilaterale ontwikkelingssteun (Brazi-
lië, China, India en Mexico) en met een aantal van de partners van de G7 (Canada, 
Japan en de Verenigde Staten).

De deelnemers aan de 
EU-Afrika-top in Brussel, België, 

op 2 en 3 april. De leiders van 
Afrika en de EU kwamen bijeen 

rond het thema „Investeren in 
mensen, welvaart en vrede”  

en spraken over vrede,  
veilig  heid, investeringen, 

klimaatv erandering en migratie.
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Regionaal beleid

Dit deel behandelt de betrekkingen tussen de EU en specifieke regio's: het Midden-
Oosten en de Golfregio; Centraal-Azië; Azië en de Stille Oceaan; Latijns-Amerika en 
het Caribisch gebied; en Afrika.

Het Midden-Oosten en de Golfregio

Het vredesproces in het Midden-Oosten
In 2014 heeft de EU bijgedragen tot de door bemiddeling van de Verenigde Staten 
tot stand gekomen Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen overeenkomstig de con-
clusies van de Raad van december 2013 (19), meer bepaald via het concept van een 
bijzonder bevoorrecht partnerschap en het Europese aanbod van een uniek steun-
pakket op politiek, economisch en veiligheidsgebied aan beide partijen in de context 
van een akkoord over de permanente status. Niettemin was er na de uiterste termijn 
van 29 april en de daarop volgende opschorting van de onderhandelingen een gebrek 
aan vooruitgang van de vredesgesprekken, in verband met de groeiende escalatie 
van geweld op de Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van Oost-Jeruzalem, en de 
Gazastrook.

In de conclusies van de Raad van mei (20) werd de oproep van de EU herhaald om de 
onderhandelingen te hervatten en werd steun betuigd aan Palestijnse verzoening op 
basis van de beginselen van het Kwartet (21). De verzoening leidde tot de aankondiging 
van de Palestijnse regering van nationale consensus op 2 juni. De Israëlische militaire 
operatie „Beschermende Rand” in juli en augustus betekende het derde conflict in 
Gaza in zes jaar tijd. Het betrof een grootschalige grondoperatie met als bedoeling 
tunnels tussen Gaza en Israël en het rakettenarsenaal van de militanten te vernieti-
gen; daarbij vielen talrijke burgerslachtoffers.

De EU heeft een actieve rol gespeeld om een duurzaam staakt-het-vuren te ver-
wezenlijken. In de conclusies van de Europese Raad (22) en de Raad (23) van augustus 
heeft de EU de onmogelijkheid beklemtoond om terug te keren naar de status quo  
en gewezen op de noodzaak van een fundamentele verandering in Gaza, namelijk  
de hervatting van het bestuur van de Palestijnse Autoriteit in de Gazastrook. Meer 
bepaald besprak de EU met de partijen haar mogelijke bijdrage tot de opheffing van 
de blokkade van Gaza, zowel via de instrumenten van het buitenlands en veiligheids-
beleid als via de humanitaire steun en hulp bij de wederopbouw. Op een vergadering 
van het ad-hocverbindingscomité in september en de Internationale Conferentie van 
Caïro over Palestina en de wederopbouw van Gaza in oktober werd dit verder uitge-
werkt.

De Internationale Conferentie 
over Palestina en de  
weder opbouw van Gaza, op 
12 oktober in Caïro, Egypte.
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Bij diverse gelegenheden heeft de EU ook gewezen op de noodzaak van een geloof-
waardig politiek perspectief voor het vredesproces, gebaseerd op de tweestaten-
oplossing en de definitievestatuskwesties, als uitgedrukt in de conclusies van de Raad 
van juli (24), waarin werd verklaard dat acties die overeengekomen verbintenissen 
voor een onderhandelde oplossing in gevaar brengen, vermeden dienen te worden. 
Diverse factoren hebben grotere spanningen veroorzaakt: de verdere uitbreiding van 
Israëlische nederzettingen; de humanitaire, veiligheids- en politieke situatie in Gaza, 
waar de Palestijnse Autoriteit haar regeringsverantwoordelijkheid niet heeft kunnen 
opnemen; hernieuwde vernielingen en uitwijzingen waardoor Palestijnse burgers 
werden getroffen; herhaalde provocaties en schermutselingen bij de Haram Al-Sharif/
Tempelberg in Oost-Jeruzalem. In de VN werd in september een nieuw Palestijns 
initia tief met het oog op het beëindigen van de bezetting gelanceerd, maar een ont-
werpresolutie kreeg op 30 december niet het vereiste aantal minimumstemmen in de 
VN-Veiligheidsraad. Het diplomatieke proces omvatte gesprekken in de VN-Veilig-
heidsraad, aanvullend bij de door Egypte bemiddelde gesprekken in Caïro over een 
versterking van het staakt-het-vuren in Gaza en vernieuwde parlementaire activiteit 
inzake de erkenning van de Palestijnse staat, alsook inspanningen om de Israëlische 
en Palestijnse kant opnieuw rond de onderhandelingstafel te krijgen.

Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini wees erop dat het vredesproces in 
het Midden-Oosten een prioritaire kwestie is en reisde voor de eerste officiële buiten-
landse reis van haar mandaat begin november naar de regio. In de conclusies van de 
Raad van november (25) werd de bereidheid van de EU opnieuw bevestigd om een 
belangrijke rol te spelen in, en actief bij te dragen aan een onderhandelde oplossing 
voor alle definitieve statuskwesties. De Raad riep de partijen en alle belangrijke be-
trokkenen, met inbegrip van het Kwartet, de Arabische Liga en de VN-Veiligheidsraad, 
ertoe op om de noodzakelijke stappen daartoe te zetten, en herhaalde dat de toekom-
stige ontwikkeling van de betrekkingen met zowel de Israëlische als de Palestijnse 
partners zal afhangen van hun engagement voor een blijvende vrede gebaseerd op 
een tweestatenoplossing.

De EU heeft zich actief ingespannen om de heropbouw van Gaza te bespoedigen en 
het politieke kader te bevorderen om een duurzame oplossing van het conflict moge-
lijk te maken, ook binnen het ad-hocverbindingscomité en het Kwartet. Zonder het 
belang van de veiligheidsbehoeften van Israël uit het oog te verliezen, heeft de EU 
zich bijzonder ingespannen om de tweestatenoplossing verder mogelijk te maken en 
de inspanningen van de Palestijnse Autoriteit te steunen om een Palestijnse staat op 
te richten binnen de grenzen van 1967 en volgens de EU-parameters, zoals herhaald 
in de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van juli.
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Iran
De diplomatieke inspanningen van de E3/EU+3 (de EU, Duitsland, Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk, samen met China, Rusland en de Verenigde Staten) hebben onder 
leiding van Catherine Ashton, toenmalig hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter, in 
november 2013 in Genève geleid tot een interim-overeenkomst met Iran. De tenuit-
voerlegging van de overeenkomst van Genève, het „gezamenlijk actieplan” genoemd, 
ging van start in januari 2014 en werd in juli verlengd tot eind november. De overeen-
komst van Genève stelde een termijn van één jaar vast voor een onderhandelde 
langetermijn oplossing voor de nucleaire kwestie in Iran. De bedoeling van een omvat-
tende oplossing is internationaal vertrouwen te creëren in het absoluut vreedzame 
karakter van het Iraanse nucleaire programma, waarbij het recht van Iran gevrijwaard 
wordt om vreedzaam gebruik te maken van kernenergie conform het Non-proliferatie-
verdrag en volledig rekening wordt gehouden met de resoluties van de VN-Veilig-
heidsraad en de Raad van bestuur van het Internationaal Agentschap voor Atoom-
energie (IAEA). In november werd overeengekomen het gezamenlijk actieplan te 
verlengen tot eind juni 2015, en verbonden alle partijen zich ertoe de onderhandelin-
gen zeker binnen vier maanden af te ronden. Na de verlenging van het gezamenlijk 
actieplan heeft de EU de versoepeling van de sancties eveneens tot eind juni 2015 
verlengd. De rechtshandelingen (26) werden in november gepubliceerd en de onder-
handelingen werden in december hervat.

In 2014 heeft de EU verder blijk gegeven van bezorgdheid over de mensenrechten-
situatie in Iran via formele demarches en verklaringen. Tijdens haar bezoek aan Tehe-
ran heeft de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter mensenrechten kwesties bij de 
regering aangekaart en vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisa-
ties, ook vrouwenorganisaties, ontmoet. In openbare verklaringen veroordeelde de EU 
met name de terechtstellingen (meer dan 400 tot begin december 2014) alsook de 
slechte staat van dienst van Iran betreffende het respect van de fundamentele vrij-
heden, zoals de vrijheid van meningsuiting, vergadering, godsdienst en overtuiging.

Catherine Ashton, hoge 
vertegenwoordiger van de Unie 
voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid en vicevoorzitter 
van de Europese Commissie  
tot en met 31 oktober (midden), 
in gesprek met de Iraanse 
minister van Buitenlandse Zaken 
Mohammad Javad Zarif (rechts), 
en de Amerikaanse minister van 
Buitenlandse Zaken John Kerry 
(links) tijdens nucleair overleg 
tussen de E3/EU+3 en Iran. 
Wenen, Oostenrijk, 15 oktober.
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Irak
Na de eerste samenwerkingsbijeenkomsten en de eerste vergaderingen van de sub-
comités in het kader van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 
de EU en Irak eind 2013 hebben de EU en Irak in januari 2014 de eerste vergadering 
van de Samenwerkingsraad op ministerieel niveau gehouden. In afwachting van de 
ratificatie van de overeenkomst worden sommige hoofdstukken, meer bepaald die die 
betrekking hebben op handel en sectorale samenwerking, voorlopig toegepast.

De uitvoering van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst werd vertraagd 
door de algemene verkiezingen in Irak op 30 april, waarvoor de EU een verkiezings-
waarnemings missie zond, en de daarop volgende regeringsvorming. Sinds juni is de 
situatie in Irak verder aanzienlijk verslechterd door de grootschalige aanval en de 
gecoördineerde bezetting van grote delen van het Iraakse grondgebied door Da'esh, 
die door andere soennitische gewapende groepen wordt gesteund.

Ondanks de problematische veiligheidssituatie zal de Commissie haar verbintenissen 
jegens Irak gestand blijven doen. De benoeming van een nieuwe Iraakse regering 
begin september biedt het perspectief van een nieuwe politieke start en een spoedige 
hervatting van de activiteiten in het kader van de partnerschaps- en samenwerkings-
overeenkomst (27).

Centraal-Azië

De EU heeft in 2014 haar banden met landen in Centraal-Azië verder aangehaald 
(Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan) op basis van de 
strategie voor Centraal-Azië van de EU. De basis van de regionale aanpak van de EU 
waren werkzaamheden inzake onderwijs, de rechtsstaat en milieu/watervoorziening, 
energie, de bevordering van de mensenrechten en de bestrijding van drugshandel.  
De Unie heeft haar bilaterale banden met elk van de vijf landen individueel aange-
haald. Met Kazachstan werden de onderhandelingen inzake een verder gevorderde 
partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Tot dusver is dit de enige 
partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst van de tweede generatie met een 
land in de regio.

Federica Mogherini, hoge 
vertegenwoordiger van de Unie 

voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid en vicevoorzitter 

van de Europese Commissie  
sinds 1 november, ontmoet 

Nechirvan Barzani, premier van 
de Koerdische regionale regering 

in Irak. Erbil, Irak, 22 december.



N A A R  E E N  G R O T E R E  R O L  V O O R  D E  E U  I N  D E  W E R E L D 215

Azië en de Stille Oceaan

Algemeen
Het jaar 2014 is een jaar van intensivering van de betrekkingen tussen de EU en Azië 
gebleken. Hoogtepunten waren het historische bezoek van president Xi Jinping van 
China aan de EU-instellingen in maart; de organisatie door de EU van de top EU-Japan 
in mei; de vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en van 
de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (Asean) in juli; de informele ontmoeting 
van de leiders van de EU en de Asean in oktober; en de ASEM-top, ook in oktober. De 
EU heeft tevens een hoge mate van betrokkenheid aangehouden bij belangrijke eve-
nementen in de Stille Oceaan. Zo heeft hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Ashton 
deelgenomen aan het forum van de eilandstaten in de Stille Oceaan in juli in Palau 
en Andris Piebalgs, commissaris voor Ontwikkeling, heeft deelgenomen aan de derde 
Internationale Conferentie van de VN over kleine insulaire ontwikkelingslanden in sep-
tember in Samoa.

Bilateraal
In 2014 werd de strategische programmering afgewerkt van de instrumenten voor 
ontwikkelingssamenwerking (DCI) en de EOF-steun voor de periode 2014-2020 voor 
de begunstigde ontwikkelingslanden uit Azië en de Stille Oceaan. De strategische  
programmering van het nieuwe partnerschapsinstrument, als essentieel hulpmiddel 
om de belangen van de EU in de regio te bevorderen, werd eveneens goedgekeurd. 
Tegelijkertijd werd vooruitgang geboekt met de onderhandelingen over belangrijke 
kader-, vrijhandels-, investerings- of partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komsten met Australië, China, Japan en Maleisië. Fiji is begonnen met de toepassing 
van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de landen van de 
Stille Oceaan, na Papoea-Nieuw-Guinea. De onderhandelingen over een omvattende 
partnerschapsovereenkomst inzake betrekkingen en samenwerking tussen de EU en 
Nieuw-Zeeland werden in juli afgesloten.

De EU en Nepal hebben de samenwerking opgedreven met bijzondere aandacht voor 
de cruciale politieke en economische overgang die het land doormaakt, gesteund door 
een verdrievoudiging van de EU-steun tussen 2014 en 2020. Sterke steun voor de 
democratische overgang en voor het hervormingsproces in Myanmar/Birma bleef 
voor 2014 een prioriteit van de EU. In maart hechtte de Raad zijn goedkeuring aan 
een besluit waarbij machtiging werd verleend om de onderhandelingen te openen 
over een overeenkomst tussen de EU en Myanmar/Birma over de bescherming van 
investeringen. De eerste ronde van de mensenrechtendialoog tussen de EU en Myan-
mar/Birma, mede voorgezeten door Stavros Lambrinidis, speciaal vertegenwoordiger 
van de EU voor de mensenrechten, werd in mei in Naypyidaw gehouden (28). De EU 
volgde de politieke crisis in Thailand op de voet. Reagerend op de invoering van de 
krijgswet en de afschaffing van de grondwet heeft de EU de conclusies van de Raad 
van 23 juni (29) goedgekeurd waarmee officiële bezoeken naar en uit Thailand worden 
opgeschort. Er zal met Thailand geen partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst 
worden gesloten vooraleer een democratisch verkozen regering tot stand is gekomen.

De Commissie is verder uitvoering blijven geven aan het duurzaamheidspact voor 
Bangladesh van 2013 (30), dat is gericht op een verbetering van de rechten van de 
arbeiders, veiligheid en gezondheid op het werk, de veiligheid van fabrieken en ver-
antwoord ondernemen in de confectiekledingsector in Bangladesh.
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In de conclusies van de Raad van juni werd een nieuwe strategie goedgekeurd voor 
Afghanistan tot eind 2016, met de nadruk op de ontwikkeling van de instellingen van 
Afghanistan en speciale aandacht voor de prioriteiten van vredesbevordering, veilig-
heid en regionale stabiliteit; de versterking van de democratie; stimulansen voor de 
economische en menselijke ontwikkeling; bescherming van de rechtsstaat en respect 
voor de mensenrechten. De strategie voorziet in een overkoepelend kader voor alle 
EU-instrumenten en de niet-militaire activiteiten van de lidstaten. De financiering 
bedraagt meer dan 1 miljard EUR per jaar. Een belangrijk onderdeel hiervan is het 
meerjarige indicatieve programma voor de instrumenten voor ontwikkelings samen-
werking, dat is aangenomen met een indicatieve toewijzing van maximaal 1,4 miljard 
EUR, op voorwaarde dat Afghanistan zijn verbintenissen in de context van het Kader 
van Tokio voor wederzijdse verantwoording (TMAF) nakomt. De volgende sectoren 
zullen speciaal worden benadrukt: democratisering en verantwoordingsplicht; land-
bouw; gezondheid; politie en de rechtsstaat. De Raad stemde tevens in met de verlen-
ging van het mandaat van de EUPOL-missie in Afghanistan die tot 31 december 2016 
steun verleent aan de burgerpolitie en de rechtsstaat.

Op 1 januari verkreeg Pakistan preferentiële markttoegang tot de EU in het kader van 
de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur 
(SAP+), gebaseerd op het engagement van Pakistan om 27 internationale overeen-
komsten effectief ten uitvoer te leggen. Vijftien van deze overeenkomsten hebben 
betrekking op de mensenrechten en essentiële arbeidersrechten. In 2014 heeft de EU 
haar verbintenissen jegens Pakistan op een aantal sleutelgebieden verder verdiept, 
gebaseerd op het vijfjarige plan inzake de betrokkenheid tussen de EU en Pakistan. In 
maart heeft een constructieve strategische dialoog plaatsgevonden tussen hoge 
vertegen woordiger/vice voorzitter Ashton en de adviseur voor Buitenlandse Zaken van 
Pakistan, Sartaj Aziz. In juni werd de Gemengde Commissie EU-Pakistan in Islamabad 
gehouden. Er werd overeengekomen de samenwerking aan te vatten inzake non-
proliferatie, ontwapening en energie. Er werd ook overeenstemming bereikt over een 
opgevoerde dialoog EU-Pakistan over de mensenrechten, terwijl terrorismebestrijding 
en migratie, inclusief overname, belangrijke gebieden voor samenwerking blijven.
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Regionaal
De dialoog Azië-Europa (ASEM)
De 10e top van de dialoog Azië-Europa (ASEM), met als onderwerp „Een verantwoor-
delijk partnerschap voor duurzame groei en veiligheid”, werd in oktober in Milaan 
gehouden. Op deze top kon een vrijmoedige discussie plaatsvinden tussen de leiders 
van de partnerlanden van de ASEM over een aantal onderwerpen van wereld belang, 
zoals klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en economische en financiële pro-
blemen, alsook regionale en internationale kwesties en de mensenrechten (31). De 
ASEM-groep groeide aan tot 53 leden, met Kroatië en Kazachstan als nieuwe partners 
op de top.

Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten
In 2014 werd het proces voortgezet om een ambitieuzer en meer politiek gericht 
partnerschap tussen de EU en de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (Asean) 
op te zetten. Het bezoek aan Brussel, Luxemburg en Antwerpen van het coördine-
rende comité voor connectiviteit van de Asean in februari maakte een diepgaande 
uitwisseling van ervaringen mogelijk over op regels gegrondveste integratie. In een 
gezamenlijke verklaring (32) die in februari in Singapore op het eind van de succesvolle 
tweedaagse luchtvaarttop EU-Asean is aangenomen, stelden de Commissie en de 
Asean voor om de samenwerking inzake luchtvaart op een hoger niveau te brengen 
door te gaan onderhandelen over een omvattende luchtvervoersovereenkomst (33).

De EU sluit bilaterale vrijhandelsovereenkomsten met individuele Asean-landen als 
bouwstenen voor een overeenkomst van regio tot regio, hetgeen de doelstelling op de 
lange termijn blijft. Er werden bilaterale onderhandelingen aangegaan met Maleisië  
in 2010, met Vietnam in 2012 en met Thailand in 2013; met Singapore werden de 
onderhandelingen afgerond in 2014.

De deelnemers aan de ASEM-top 
op 16 oktober in Milaan, Italië.
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Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

De uitstekende subregionale betrekkingen met de Centraal-Amerikaanse partnerlan-
den (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama) werden 
geïllustreerd door de inwerkingtreding van de handelspijler van de associatie-
overeenkomst EU-Centraal-Amerika eind 2013 en de inwerkingtreding van de over-
eenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking in mei 2014. In 2014 keurde de 
EU een strategie goed inzake de veiligheid van de burger voor Centraal-Amerika en 
het Caribisch gebied, met het oog op grotere samenwerking met de landen van  
de regio, die op sommige gebieden te kampen hebben met groeiende onveiligheid. De  
EU vatte de onderhandelingen aan voor een bilaterale overeenkomst met Cuba. In  
juli kwamen de EU en Ecuador overeen de meerpartijen-handelsovereenkomst met 
Colombia en Peru, die sinds 2013 voorlopig werd toegepast, uit te breiden tot Ecuador. 
Chili en Mexico onderzoeken momenteel samen met de EU de mogelijkheden om hun 
respectieve associatieovereenkomsten op een hoger niveau te brengen.

Afrika

Voortbouwend op de succesvolle EU-Afrika-top in april heeft de EU verder samenge-
werkt met alle regionale organisaties in Afrika ter bevordering van regionale integra-
tie, ontwikkeling, weerbaarheid, economische groei, stabiliteit en goed bestuur. Naast 
de EU-strategieën voor de Sahel en de Hoorn van Afrika en de omvattende aanpak 
voor de Grote Meren heeft de EU een nieuwe strategie goedgekeurd voor maritieme 
veiligheid in de Golf van Guinee. De EU heeft ook samengewerkt met de Afrikaanse 
Unie, de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas), de Zuid-
Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenschap (SADC) en anderen door verkiezings waar ne-
mings  missies te zenden naar Guinee-Bissau, Egypte, Tunesië, Malawi en Mozambique 
en daarnaast waren deskundigenmissies present in Algerije, Nigeria en Mauritanië. De 
EU heeft nauw samengewerkt met de Intergouvernementele Ontwikkelings  autoriteit 
en de Afrikaanse Unie om de problemen aan te pakken in Somalië, Zuid-Sudan en 
Sudan, en met de Economische Gemeenschap van Centraal-Afrikaanse Staten en de 
Afrikaanse Unie in verband met de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Neven Mimica, commissaris voor 
Internationale Samenwerking en 
Ontwikkeling sinds 1 november 

(links), schudt de hand van 
Mohamed Diaré, minister van 

Economie en Financiën van 
Guinee (rechts), tijdens zijn  
reis naar Conakry, Guinee,  

op 6 december, waarop hij  
de totale EU-financiering  

voor Guinee voor de periode 
2014-2020 bekendmaakte.
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Ontwikkeling

Beleidsoverzicht

De agenda voor verandering — De hulpverlening afstemmen op 
de noden van de wereld van vandaag
In 2014 heeft de Europese Unie vooruitgang geboekt bij de tenuitvoerlegging van  
de agenda voor verandering (34), het ontwikkelingsbeleid dat de EU in 2011 had uit-
gestippeld om een grotere impact te bewerkstelligen op de armoedebestrijding en  
de partnerlanden te ondersteunen bij de verwezenlijking van de millenniumdoelstel-
lingen tegen 2015. Ongeveer 70 % van de EU-steun gaat naar de armste landen, 
inclusief die welke zijn getroffen door conflicten of natuurrampen. Tegelijkertijd heeft 
de EU zich ervan rekenschap gegeven dat — bij wijze van voorbeeld — een samen-
werking met Zambia niet hetzelfde is als een samenwerking met Brazilië en heeft zij de 
bilaterale steun aan zestien grote en meer ontwikkelde landen stopgezet. Aangezien 
er in sommige van deze landen nog steeds sprake is van aanzienlijke ongelijkheden, 
kunnen zij nog steeds een beroep doen op thematische of regionale programma's. De 
EU focust haar steun nu op activiteiten die de motor zijn voor verandering en econo-
mische groei, zoals goed bestuur, landbouw, energie, gezondheidszorg en onderwijs.

Met ongeveer twintig landen zijn gezamenlijke programmeringsdocumenten opge-
steld en voor twintig andere landen worden deze documenten voorbereid. Met deze 
strategieën die slechts op één land zijn gericht, is de impact en de doeltreffendheid 
van de steunprogramma's van de EU en haar lidstaten toegenomen.

Het ontwikkelingskader voor de periode na 2015 — Streven naar een 
waardig leven voor iedereen
Bij de voorbereidingen van het beleidskader voor ontwikkeling voor de periode na 
2015 was het jaar 2014 cruciaal. Daarnaast speelde de EU een actieve en invloed-
rijke rol bij de totstandkoming van een consensus met het oog op een ambitieus 
resultaat op de VN-topconferentie in september 2015. In juni heeft de Commissie een 
nieuwe mededeling over deze aangelegenheid (35) goedgekeurd.

Op basis van de brede benadering hebben de EU en haar lidstaten actief bijgedragen 
tot het internationale overleg over het ontwikkelingsbeleid in de periode na 2015. 
Hierbij was er bijzondere aandacht voor de dialoog met en de betrokkenheid van de 
partners van de EU. Een belangrijke mijlpaal was de goedkeuring in juni van de geza-
menlijke ACS-EU-verklaring betreffende de ontwikkelingsagenda voor de periode na 
2015 (36). In december heeft de Raad conclusies (37) aangenomen die de grondslag 
vormen voor het EU-standpunt in de komende internationale onderhandelingen in het 
kader van de VN over de ontwikkelingsagenda voor de periode na 2015, die zullen 
worden afgerond op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) in 
september 2015.
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Een alomvattende benadering
Aansluitend op de gezamenlijke mededeling over de brede EU-aanpak van externe 
conflicten en crisissituaties van december 2013 (38), die er in essentie op neerkomt 
om de strategisch samenhangende toepassing van de middelen en instrumenten van 
de EU te versterken, zijn er in mei 2014 conclusies door de Raad (39) aangenomen. In 
de conclusies van de Raad werd de nadruk gelegd op een vroegtijdige en gedeelde 
analyse van conflicten en crisissituaties, de noodzaak van een grotere betrokkenheid 
in alle fases van de conflictcyclus, de ambitie om de EU-instrumenten in de verschil-
lende beleidsterreinen (zowel intern als extern beleid) beter op elkaar af te stemmen 
en de noodzaak om ervoor te zorgen dat met GVDB-inspanningen wordt voortge-
bouwd op bestaande EU-verbintenissen. Voorts werd erop gewezen dat de resultaten 
en de impact duurzaam moeten zijn, bijvoorbeeld door een soepele overgang naar de 
ontwikkelings instrumenten van de EU. Naar aanleiding van de conclusies van de Raad 
zal begin 2015 door de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter en de Commissie een 
actieplan worden voorgesteld.

Europees Jaar voor ontwikkeling
Het Parlement en de Raad hebben het jaar 2015 uitgeroepen tot het Europees Jaar 
voor ontwikkeling (EYD2015) (40). Het wordt een bijzonder jaar, aangezien 2015 
het streefjaar is voor het bereiken van de millenniumdoelstellingen voor ontwikke-
ling alsook voor het vaststellen van de volgende reeks doelstellingen (duurzame-
ontwikkelings doelstellingen). 2015 wordt het eerste Europees Jaar dat het extern 
optreden van de EU als thema heeft en waarin aandacht wordt gegeven aan de EU 
als mondiale partner.

Geografisch overzicht

EU-samenwerking met de landen in Afrika, het Caribisch gebied 
en de Stille Oceaan: aanvang van een nieuwe programmeringsperiode 
van zeven jaar
Het 11e EOF, het financiële instrument voor de EU-ontwikkelingssamenwerking met 
de landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen) tot 2020, 
is opgericht.

Momenteel wordt onderhandeld over zowel de nationale en regionale indicatieve 
programma's (NIP's en RIP's) als het intra-ACS-programma, waarna deze door zowel 
de EU als de ACS-partnerlanden zullen worden goedgekeurd en ondertekend. Tegen 
eind 2014 waren meer dan 50 % van de NIPs ondertekend. De resterende NIPs wor-
den in 2015 voltooid.

EU-ontwikkelingssamenwerking met Somalië: tenuitvoerlegging van het 
Somalië-pact
In 2014 is de EU steun blijven verlenen aan Somalië en de Somalische federale rege-
ring bij de tenuitvoerlegging van het in september 2013 in Brussel ondertekende 
Somalië-pact. Met de oprichting van voorlopige besturen en de bouwstenen voor 
een federaal Somalië is er aanzienlijke vooruitgang geboekt op het vlak van staats-
vorming. In november is een partnerschapsforum op hoog niveau met ministerieel 
overleg georganiseerd. De bijeenkomst in Kopenhagen, Denemarken, werd bijge-
woond door 56 delegaties uit Afrika, Azië, Australië, Europa, het Midden-Oosten en 
Noord-Amerika. De EU bevestigde opnieuw dat zij bereid was Somalië krachtig te 
blijven steunen op de moeilijke weg die het land moet afleggen naar staatsopbouw, 
veiligheid en duurzame ontwikkeling.



N A A R  E E N  G R O T E R E  R O L  V O O R  D E  E U  I N  D E  W E R E L D 221

Voorbeeld van een project in Somalië

In Puntland, Somalië, waar bodemdegradatie en de beperkte beschikbaarheid van 
voedsel ertoe hebben geleid dat 20 % van de bevolking ondervoed is, financiert 
de EU een programma om 1,5 miljoen mensen uit de armoede te tillen door een 
verbetering van de graslanden en ondersteuning van de gemeenschappen bij een 
beter beheer van de natuurlijke hulpbronnen.

De uitdagingen op het gebied van ontwikkeling en veiligheid in West-
Afrika aangaan: de EU-strategie voor de Sahel en de EU-strategie voor 
de Golf van Guinee
De EU speelt een sleutelrol bij de internationale inspanningen — zowel op diploma-
tiek vlak als inzake veiligheid en ontwikkeling — voor de Sahel en de Golf van Guinee. 
Door haar Sahel-strategie te focussen op cruciale terreinen wil de EU de stabiliteit 
in de regio verbeteren. De Sahel-strategie heeft betrekking op de volgende landen: 
Burkina Faso, Tsjaad, Mali, Mauritanië en Niger, alsook op regionale activiteiten. De  
in maart goedgekeurde strategie voor de Golf van Guinee heeft betrekking op de 
kustgebieden van Senegal tot Angola, met inbegrip van de eilanden Kaapverdië en 
Sao Tomé en Principe.

Centraal-Afrikaanse Republiek — Start van het „Bêkou”-fonds van 
de EU, het eerste multidonor-trustfonds van de EU
Met de steun van Duitsland, Frankrijk en Nederland heeft de Commissie het eer-
ste multidonor-trustfonds van de EU opgericht ter ondersteuning van de Centraal-
Afrikaanse Republiek. Het fonds heeft tot doel de stabilisatie en wederopbouw van 
het land te bevorderen. Slechts twee maanden na de oprichting zorgde het fonds 
reeds voor steunverlening ter plaatse. Met het „Bêkou”-fonds (wat „hoop” betekent in  
het Sango, de meest gesproken taal van het land) wordt de overgang voorbereid 
van een noodmaatregel, zoals humanitaire hulp, naar ontwikkelingshulp op langere 
termijn. Het fonds zal bijdragen tot de wederopbouw van de Centraal-Afrikaanse  
Republiek, in het bijzonder het herstel van de nationale en lokale besturen, het her-
vatten van de economische activiteit en de essentiële diensten (zoals elektriciteit, 
transport, gezondheid en onderwijs) en de stabilisatie van het land.

Latijns-Amerika en het Caribisch gebied
De EU heeft ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomsten met Latijns-Amerikaanse 
landen voor de periode 2014-2020 goedgekeurd, de zogenaamde meerjarige indica-
tieve programma's. De financiële middelen die voor deze programma's worden vrij-
gemaakt, blijven aanzienlijk, met een indicatief bedrag van 2,4 miljard EUR, waarvan 
35 % is bestemd voor samenwerking op regionaal niveau.

Overeenkomstig de gezamenlijke strategie EU-Caribisch gebied die sinds 2012 ten 
uitvoer wordt gelegd, heeft de samenwerking in eerste instantie betrekking op regio-
nale integratie, de wederopbouw van Haïti, klimaatverandering en natuurrampen, 
criminaliteit en veiligheid, en gezamenlijke acties op multilaterale fora. Voor de perio-
de 2014-2020 wordt voor het Caribisch gebied in totaal een bedrag van 1 miljard 
EUR uitgetrokken, hetgeen neerkomt op een verhoging van de regionale toewijzing en 
een daling van de bilaterale toewijzingen voor de meeste Caribische landen, met 
uitzondering van Haïti.
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Azië, Centraal-Azië en het Midden-Oosten
Hoewel de Aziatische economieën de voorbije jaren een opmerkelijke groei heb-
ben vertoond, is armoede in de regio nog steeds zeer verspreid. De meeste landen 
hebben te kampen met problemen als gevolg van de ongelijke regionale ontwikke-
ling en de toenemende inkomensongelijkheid. De EU-samenwerking in het kader 
van het instrument voor ontwikkelingssamenwerking in Azië, Centraal-Azië en het 
Midden-Oosten is onder meer toegespitst op voedselveiligheid, plattelandsontwik-
keling, onderwijs en behoorlijk bestuur. In 2014 was een bedrag van 860 miljoen 
EUR vastgelegd voor Azië.

Hoe de EU-steun een verschil maakt: casestudy van Nepal

Onderwijs was een van de essentiële onderdelen van de financiële bijstand die de 
EU de voorbije jaren aan Nepal heeft verleend. Dankzij de EU-steun is het aantal 
buitenschoolse kinderen volgens ramingen gedaald van 800 000 tot 445 000. 
Het aantal leerlingen (leeftijdscategorie tussen 13 en 16 jaar) in het middelbaar 
onderwijs neemt ook toe. De EU heeft het vredesproces in Nepal ondersteund. 
Voorts is bijstand verleend aan de organisatie van de nationale verkiezingen die 
gekenmerkt werden door een grote kiezersopkomst en waarvan in het algemeen 
wordt aangenomen dat zij vrij en eerlijk zijn verlopen.

Thematisch overzicht

Onderwijs
De nieuwe EU-financiering ten belope van 375 miljoen EUR voor onderwijs in de ont-
wikkelingslanden in de komende zeven jaar is bekendgemaakt op de door de EU 
georganiseerde Conferentie van het wereldwijde partnerschap voor onderwijs in juni. 
Op deze conferentie voor de wederaanvulling van de middelen van het wereldwijde 
partnerschap voor onderwijs konden partnerlanden ervan worden overtuigd hun 
nationale financiering voor onderwijs te verhogen en internationale donoren worden 
overgehaald tot grotere toezeggingen. Het wereldwijde partnerschap voor onderwijs 
is gefocust op de meest dringende onderwijsprioriteiten in de partnerlanden: onder-
wijskwaliteit en betere leerresultaten; en onderwijs voor meisjes. Bijzondere aandacht 
gaat uit naar landen in een kwetsbare positie.

Voornaamste resultaten op het gebied van onderwijs dankzij de  
EU-ontwikkelings steun sedert 2004

 ▶ 13,7 miljoen nieuwe leerlingen werden ingeschreven in het basisonderwijs.

 ▶ 1,2 miljoen studenten kregen een opleiding voor leraar in het lager onderwijs.

 ▶ 7,7 miljoen mensen kregen een technische of beroepsopleiding.

 ▶ 37 000 scholen zijn gebouwd of gerenoveerd.

 ▶ 300 000 meisjes werden als nieuwe leerling ingeschreven in het middelbaar 
onderwijs.
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De rol van de particuliere sector in de ontwikkelingssamenwerking
De nieuwe mededeling met de titel „Een sterkere rol voor de particuliere sector bij het 
streven naar inclusieve en duurzame groei in ontwikkelingslanden” (41) en de hiermee 
gerelateerde conclusies van de Raad (42) waarin de toekomstige koers van het EU-
beleid en de steun voor de ontwikkeling van de particuliere sector in de partner landen 
werden vastgelegd, zijn in 2014 goedgekeurd. In de mededeling worden twaalf con-
crete acties voorgesteld op terreinen waarvan de Commissie van mening is dat zij 
voor toegevoegde waarde kan zorgen. De particuliere sector heeft een cruciale rol 
te vervullen bij het ondersteunen van mensen om de armoede te ontstijgen. In de 
mededeling wordt de particuliere sector in de partnerlanden, de EU en daarbuiten dus 
aangespoord om zich in te laten met verantwoord investeren, duurzame handel en 
inclusieve bedrijfsmodellen. Er zijn duidelijke beleidsrichtsnoeren opgesteld voor de 
samenwerking met de particuliere sector om ervoor te zorgen dat de taken en belan-
gen van de overheid en de particuliere sector met elkaar in overeenstemming zijn en 
resulteren in meetbare ontwikkelings resultaten.

Een voorbeeld van een EU-samenwerkingsproject in de particuliere 
sector

In Paraguay heeft een project ervoor gezorgd dat de totale duur van de adminis-
tratieve procedures voor de vleesexport kon worden teruggebracht van een  
termijn van 40 dagen naar 50 minuten dankzij de invoering van éénloketdiensten 
voor export. Hierdoor is het aantal exportgerichte ondernemingen in Paraguay 
sedert 2004 met 500 % gestegen.

Duurzame energie
Wereldwijd zijn ongeveer 1,2 miljard mensen niet op elektriciteit aangesloten. De EU 
heeft haar bestaande instrumenten versterkt en heeft nieuwe instrumenten ontwik-
keld om te kunnen bewerkstelligen dat tegen 2030 500 miljoen mensen toegang krij-
gen tot duurzame-energiediensten, binnen het kader van het VN-initiatief „Duurzame 
energie voor iedereen”. Op de VN-klimaattop in New York heeft de EU vijf gezamen-
lijke verklaringen met Europese en Afrikaanse landen ondertekend die hebben beslo-
ten samen te werken bij het bestrijden van energiearmoede. De EU heeft een bedrag 
van meer dan 3 miljard EUR uitgetrokken om in haar partnerlanden tijdens de periode 
2014-2020 activiteiten inzake duurzame energie te ondersteunen.

Milieu
Meer dan 70 % van de armste bevolkingsgroepen leven in plattelandsgebieden en 
hangen voor hun levensonderhoud rechtstreeks af van ecosysteemdiensten. De 
om schakeling naar een inclusieve, groene economie biedt nieuwe mogelijkheden om 
economische groei te creëren die zowel uit ecologisch oogpunt duurzaam als inclusief 
is. De Commissie is van oordeel dat het essentieel is om ervoor te zorgen dat ten 
minste 20 % van de EU-begroting wordt ingezet ter ondersteuning van een koolstof-
arme en klimaat bestendige ontwikkeling. Zij streeft ernaar dit beginsel toe te passen 
in haar ontwikkelings samenwerking.

Op de Internationale dag voor biodiversiteit 2014 heeft de Commissie het EU-vlag-
genschipinitiatief „Biodiversiteit voor het leven” (B4Life) opgestart om ecosystemen 
te beschermen, de criminaliteit in verband met in het wild levende dieren te bestrijden 
en groene economieën te ontwikkelen. In de periode 2014-2020 zijn hiervoor mid-
delen ten belope van 800 miljoen EUR uitgetrokken. Het is een aanvulling op de in-
spanningen van de EU op het vlak van de bevordering van duurzaam bosbeheer en de 
strijd tegen illegale houtkap in het kader van het EU-actieplan voor wetshandhaving, 
governance en handel in de bosbouw (43) en het VN-initiatief voor de reductie van 
broeikasgasemissies ten gevolge van ontbossing en bosdegradatie.
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Respons op humanitaire crises en noodsituaties

Jaaroverzicht

In 2014 waren er bijzonder veel humanitaire crises. Voor het eerst werden vier nood-
situaties van „niveau 3” afgekondigd, het hoogste crisisniveau volgens de normen van 
de Verenigde Naties. De betrokken landen waren de Centraal-Afrikaanse Republiek, 
Irak, Zuid-Sudan en Syrië. Wereldwijd blijven gewapende conflicten en aanvallen tegen 
burgers plaatsvinden, en de frequentie en intensiteit van natuurrampen nemen toe. 
Het aantal personen dat slachtoffer wordt van conflict of ontheemding, of geen toe-
gang heeft tot basisvoorzieningen zoals voedsel, water, medische zorg en onderdak, 
blijft stijgen, en de ebola-uitbraak in West-Afrika heeft tot nieuwe, specifieke proble-
men geleid.

De EU is wereldwijd de grootste donor van humanitaire hulp en vervult dan ook een 
belangrijke rol bij het aanpakken van humanitaire gevolgen van crises. De Commissie 
alleen verleende in 2014 meer dan 1,2 miljard EUR steun aan de meest kwetsbare 
personen, verspreid over ruim tachtig landen.

Christos Stylianides,  
commissaris voor Humanitaire 

Hulp en Crisis  beheersing  
(op de achter grond), en  

Vytenis Andriukaitis, commissaris 
voor Gezondheid en Voedsel-

veiligheid (rechts), allebei 
aangetreden op 1 november, 
begroeten hoge ambtenaren  

in Freetown, Sierra Leone,  
door elkaars ellebogen aan  
te raken (de nieuwe manier  

van groeten in door ebola 
getroffen landen, om de 

overdracht van het virus te 
vermijden). Zij hebben op 

13 november het epicentrum  
van de epidemie bezocht  
om ter plekke een stand  
van zaken op te maken.
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Geografische vraagstukken

Oost-Oekraïne
Door het conflict in Oost-Oekraïne zijn ruim 1 miljoen mensen ontheemd en de 
behoefte aan humanitaire hulp neemt toe. De EU heeft financiële hulp verleend om 
te voorzien in de basisbehoeften van de getroffen bevolking, zoals onderdak, voedsel, 
water, gezondheidszorg, psychosociale bijstand en voorbereiding op de winter.

Syrië
Het conflict in Syrië ging zijn vierde jaar in en zet zich onverminderd voort. Wereldwijd 
blijft het de grootste humanitaire en veiligheidscrisis. Tienduizenden mensen zijn al 
omgekomen door het geweld. De helft van de bevolking heeft zijn woonplaats moeten 
achterlaten en meer dan 3,8 miljoen mensen hebben hun toevlucht gezocht in  
de buurlanden. De EU heeft sinds het begin van de crisis meer dan 3,1 miljard EUR 
vrijgemaakt voor steun aan de zwaarst getroffenen en is daarmee wereldwijd de 
grootste hulpdonor. De steun van de EU komt bovenop de steun in natura via het EU-
mechanisme voor civiele bescherming (CPM). Circa 12,2 miljoen noodlijdende burgers 
in Syrië en miljoenen Syrische vluchtelingen en hun gastgemeenschappen in de regio 
hebben hulp gekregen. Er werd hulp verleend in de vorm van medische noodhulp, 
bescherming, voedsel en voedselbijstand, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
onderdak en logistieke diensten.

Centraal-Afrikaanse Republiek
Een ander land waar een hevige humanitaire crisis woedt, is de Centraal-Afrikaanse 
Republiek, die te kampen heeft met onrust en politieke instabiliteit. Van de 4,6 miljoen 
inwoners heeft meer dan de helft humanitaire hulp nodig. De EU heeft zich onver-
moeibaar ingezet om deze crisis en de gevolgen ervan voor de buurlanden interna-
tionaal onder de aandacht te brengen. Zij heeft het land in 2014 ruim 128 miljoen 
EUR steun verleend voor humanitaire interventies en is daarmee de grootste donor 
van levensnoodzakelijke bijstand aan de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daarnaast 
heeft de Commissie meerdere luchttransportdiensten verzorgd om hulpverleners en 
materiaal ter plaatste te krijgen.

Kinderen van Koerdische  
Jezidi's die zijn gevlucht voor de 
aanvallen van Da'esh in Irak 
proberen het 's ochtends vroeg 
warm te krijgen in een vluchte-
lingenkamp in Zuid   oost-Turkije. 
Voor hulp zijn zij afhankelijk  
van de vrijgevigheid van de 
plaat selijke overheid en van  
door de Europese Commissie 
gefinan cierde partners.
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Zuid-Sudan
Zuid-Sudan, het jongste land en tevens een van de armste landen ter wereld, heeft 
een opflakkering gezien van interne spanningen en geweld. Er zijn al minstens 10 000 
mensen omgekomen sinds het interne politieke conflict eind 2013 in geweld ont-
aardde. Bijna 2 miljoen mannen, vrouwen en kinderen zijn hun woonplaats ontvlucht. 
Daarvan hebben er circa 470 000 bescherming gezocht in de buurlanden. Zuid-Sudan 
krijgt regelmatig te maken met seizoensgebonden overstromingen, natuurrampen en 
epidemieën, maar door het conflict is de behoefte aan humanitaire hulp er nu nog  
groter geworden. Eind 2014 was er al humanitaire hulp verleend aan 3,8 miljoen 
mensen, onder wie ruim 245 000 vluchtelingen in het land. De Commissie heeft in de 
loop van het jaar meer dan 110 miljoen EUR humanitaire hulp geboden als reactie 
op de crisis. Extra steun wordt verleend aan de vluchtelingen in de regio. De Euro-
pese Unie, met inbegrip van de lidstaten en de Europese Commissie, heeft in 2014 in 
totaal ruim 267 miljoen EUR hulp verleend om de aanhoudende crisis in Zuid-Sudan 
te verlichten.

Irak
De Iraakse burgers lijden zwaar onder de verslechterende veiligheidssituatie in het 
land. De dramatische escalatie van het geweld in 2014 heeft zeer grote humanitaire 
gevolgen. Ruim 2 miljoen mensen hebben hun woonplaats verlaten. Er bestaat grote 
bezorgdheid over de getroffen bevolking, die is moeten vluchten of door het conflict 
geen kant meer op kan. Het is niet mogelijk om hulp tot bij hen te krijgen. Daar-
bij komt nog dat Irak een kwart miljoen vluchtelingen opvangt uit het door geweld 
getroffen buurland Syrië. Om aan de behoeften van de meest kwetsbaren te voldoen, 
heeft de EU haar operaties uitgebreid en haar budget voor humanitaire hulp verhoogd 
tot 20 miljoen EUR.

Filipijnen
In november 2013 werden de Filipijnen, die behoren tot de meest rampgevoelige 
landen, getroffen door de tyfoon Haiyan, een van de ergste natuurrampen van de 
afgelopen jaren. De gevolgen ervan zijn nog steeds voelbaar. Meer dan 6 200 mensen 
kwamen om en ruim 4 miljoen mensen werden ontheemd. De bevolking werkt nog 
steeds aan de heropbouw en heeft het normale leven nog niet volledig hervat. De EU 
verstrekte ruim 180 miljoen EUR humanitaire hulp en hielp zo meer dan 1,2 miljoen 
mensen aan onderdak, voedsel, schoon water en sanitaire voorzieningen. Een deel 
van de middelen werd ook ingezet voor de heropbouw en de voorbereiding op nieuwe 
natuurrampen.
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Horizontale kwesties

Ebola
West-Afrika kende de grootste uitbraak van ebola ooit geregistreerd. De getroffen 
landen krijgen hulp van de internationale gemeenschap en proberen samen met 
humanitaire organisaties de ziekte onder controle te krijgen. Door de grote complica-
ties staan zij echter voor een bijzonder moeilijke opdracht.

De Commissie was een van de eerste internationale donoren die in maart op de 
esca la tie van de crisis reageerden. Zij heeft sindsdien meer dan 434 miljoen EUR  
directe steun vrijgemaakt voor de getroffen landen en voor medisch onderzoek, wat 
de totale steun van de EU op ruim 1,2 miljard EUR brengt.

Voedselonzekerheid
In heel Afrika hebben tientallen miljoenen mensen te kampen met voedselonzeker-
heid. In de Sahel leiden frequente droogte, slechte oogst en terugkerende conflicten 
tot ontheemding en toenemende armoede. De EU heeft in 2014 haar inspanningen 
voortgezet om ernstig ondervoede kinderen levensnoodzakelijke nutritionele zorg te 
bieden. Een aantal van de armste huishoudens zal verder van levensonderhoud wor-
den voorzien met contant geld en voedselrantsoenen, zodat zij het hoofd boven water 
kunnen houden. De middelen worden in de eerste plaats ingezet om de getroffen 
bevolking voedselhulp, gezondheid, gezonde voeding, schoon water, sanitaire voor-
zieningen en onderdak te garanderen.

Kinderen
Kinderen maken de helft uit van alle slachtoffers van conflicten wereldwijd, en vormen 
een van de meest kwetsbare groepen.

De bescherming en bevordering van de rechten van het kind, en met name de kwestie 
van kinderen in gewapende conflicten, nemen in de context van het mensenrechten-
beleid en de financieringsinstrumenten van de EU een belangrijke plaats in. Via het 
meerjarige EU-initiatief Vredeskinderen hebben sinds 2013 meer dan 270 000 kinde-
ren in conflictgebieden toegang gekregen tot onderwijs. Het programma kwam er in 
2012 in aansluiting op de Nobelprijs voor de Vrede die dat jaar aan de EU werd toe-
gekend. Ondertussen is al meer dan 12 miljoen EUR vrijgemaakt en een aantal lid-
staten heeft daar een grote bijdrage aan geleverd (in 2012, 2013 en 2014 werd 
respectievelijk 2 miljoen EUR, 4 miljoen EUR en ruim 6,7 miljoen EUR vrijgemaakt, 
waarvan 500 000 en 250 000 EUR aan bestemmingsontvangsten van respectievelijk 
Luxemburg en Oostenrijk).

Het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp
De EU heeft een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening opgericht 
dat burgers de kans geeft om bij te dragen aan humanitaire acties. Het initiatief 
moet, zoals het Verdrag van Lissabon voorschrijft, ervoor zorgen dat de Unie beter 
kan inspelen op de humanitaire behoeften, toekomstige humanitaire leiders opleidt 
en jonge Europeanen de mogelijkheid biedt zich solidair te tonen met mensen in 
nood. Het programma staat open voor zowel jongeren die denken aan een carrière  
in de humanitaire sector, als deskundigen met ervaring. Tegen 2020 zullen via dit pro-
gramma al 18 000 mensen de kans hebben gekregen om als vrijwilliger aan huma-
nitair werk te doen.

Een ontroerend verhaal uit 
Liberia: Deddeh is genezen van 
ebola. Uit solidariteit heeft ze 
besloten in de behandelruimte 
van het kamp te blijven en er 
voor de baby Elijah te zorgen,  
die besmet is. Als overlever 
draagt ze geen beschermend 
materiaal. Ze krijgt instructies  
van het medisch personeel over 
hoe ze Elijah te eten moet geven.
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Civiele bescherming
Het jaar 2014 was een jaar van zware natuurrampen en door de mens veroorzaakte 
rampen in zowel Europa als de rest van de wereld. Een land dat door een zware ramp 
wordt getroffen, kan bij het Coördinatiecentrum van de Commissie voor respons in 
noodsituaties verzoeken om de onmiddellijke activering van het EU-mechanisme voor 
civiele bescherming (CPM). Aan het CPM nemen 31 staten deel: de 28 EU-lidstaten, 
de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, IJsland en Noorwegen. In sep-
tember is een overeenkomst getekend met het oog op toekomstige deelname van 
Montenegro.

Het CPM zorgt ervoor dat de deelnemende staten doeltreffend samenwerken bij 
rampen binnen en buiten Europa, en snel en efficiënt op noodsituaties kunnen rea-
geren.

In de zomer van 2014 werden ruim 3 miljoen mensen getroffen door zware overstro-
mingen in Bosnië en Herzegovina en Servië. Het CPM werd geactiveerd en korte tijd 
later waren 23 landen ter plaatse om hulp te bieden. De Commissie cofinancierde  
het hulptransport en zorgde voor satellietbeelden van de overstroomde gebieden ter 
ondersteuning van de hulpoperaties.

Bij conflicten zoals die in Irak en Syrië, en in het kader van de Europese respons op de 
ebola-epidemie, is via het CPM gezorgd voor een gecoördineerde reactie op hulp-
verzoeken en voor personeel, materieel en bevoorrading. Sinds de instelling ervan 
heeft het CPM wereldwijd reeds bij 150 rampen voor levensnoodzakelijke uitrusting 
en bevoorrading gezorgd. Alleen al in 2014 werd het bij twaalf rampen geactiveerd.

Begin 2014 is de herziene CPM-wetgeving in werking getreden. Daarbij is een Euro-
pese responscapaciteit voor noodsituaties gecreëerd, die betere planning en coördi-
natie mogelijk maakt dan de vroegere ad-hocregeling. Ook is er een pool van uitrusting 
en deskundigen samengesteld die vrijwillig ter beschikking worden gesteld om snel in 
te zetten in het kader van een gemeenschappelijke Europese interventie.

Het dorp Obrenovac, Servië,  
dat onder water staat door de 

overstromingen die in mei grote 
delen van het land teisterden.
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Mensenrechten en democratie

Mensenrechten

Algemeen
De EU heeft mensenrechten en democratie verder centraal geplaatst in haar activi-
teiten. Zij heeft belangrijke stappen genomen om de mensenrechten te integreren 
in alle onderdelen van het buitenlands beleid van de EU, ook op het gebied van 
handel, migratie, ontwikkeling en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensie-
beleid (GVDB).

Het EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie (44), dat in 2012 werd aange-
nomen, vormde daarvoor het kader. Het zorgde voor de opname van mensenrechten-
kwesties in GVDB-mandaten, de vaststelling van een op rechten gebaseerde aanpak 
van ontwikkeling, de vaststelling van richtsnoeren inzake vrijheid van menings uiting 
online en offline, de integratie van mensenrechten en democratie in het buitenlands 
beleid van de EU, de bilaterale en multilaterale bevordering van het universele karak-
ter van de mensenrechten, en doeltreffendere samenwerking met multilaterale in-
stellingen via betere interne coördinatie en meer systematische outreach-activiteiten.

De EU is het hele jaar door het maatschappelijk middenveld blijven ondersteunen en 
versterken, onder meer via gerichte financiering (45) ter bevordering van het univer-
sele karakter van de internationale mensenrechteninstrumenten, waarbij nadruk lag 
op de ratificatie en doeltreffende uitvoering van deze instrumenten en de heroverwe-
ging van voorbehouden met het oog op hun intrekking, en ter ondersteuning van het 
Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (ICC). De EU deed dat in het 
kader van haar regelmatige mensenrechtendialogen met meer dan veertig landen, 
via wereldwijde informatie campagnes, de systematische opneming van een ICC-
clausule in overeenkomsten met derde landen, de organisatie van desbetreffende 
plaatselijke en regionale seminars en door binnen bilaterale en multilaterale fora te 
pleiten voor ICC-clausules in overeenkomsten met derde landen. Voorts verleende de 
EU medewerking aan VN-mechanismen zoals de universele periodieke doorlichting en 
ondersteunde zij het werk van de speciale rapporteurs van de VN. De EU hield met 
meer dan 37 landen specifieke dialogen en raadplegingen over de mensenrechten. Zij 
legde nadruk op haar prioriteiten, en met name die welke aan bod komen in recente 
richtsnoeren op dit gebied (o.a. inzake de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging; 
de behandeling van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en inter-
seksuelen (LGBTI's); de afschaffing van de doodstraf; het bedrijfsleven en mensen-
rechten; gender; de rechten van het kind; en, meest recentelijk, de vrijheid van  
menings uiting online en offline).

Zeven vrouwelijke leden van de 
Commissie-Barroso eisen met 
een poster de vrijlating van de 
jonge meisjes die in Nigeria door 
de extremistische groepering 
Boko Haram zijn ontvoerd. Van 
links naar rechts: Viviane Reding, 
vicevoorzitter van de Europese 
Commissie, bevoegd voor Justitie, 
Grondrechten en Burgerschap  
(in functie tot en met 1 juli), 
Neelie Kroes, vicevoorzitter van 
de Europese Commissie, bevoegd 
voor de Digitale Agenda, Máire 
Geoghegan-Quinn, commissaris 
voor Onderzoek, Innovatie en 
Wetenschap, Kristalina Georgieva, 
commissaris voor Internationale 
Samenwerking, Humanitaire  
Hulp en Crisisbestrijding, Cecilia 
Malmström, commissaris voor 
Binnenlandse Zaken, Connie 
Hedegaard, commissaris voor 
Klimaat, en Maria Damanaki, 
commissaris voor Maritieme 
Zaken en Visserij (allen in  
functie tot en met 31 oktober). 
Berlaymont-gebouw, Brussel, 
België, 28 mei.
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De EU is zich bij de VN blijven inzetten voor de bescherming van de mensenrechten, 
waar zij bijdroeg tot de ontwikkeling en verdediging van strenge normen en solide 
mechanismen voor de bevordering en de bescherming van de mensenrechten. De EU 
heeft met name actief deelgenomen aan de werkzaamheden van de Mensenrechten-
raad en de Algemene Vergadering van de VN. Zij presenteerde verschillende initiatie-
ven over risicolanden en belangrijke thematische vraagstukken.

De zitting van de derde commissie van de Algemene Vergadering van de VN vond dit 
jaar plaats van 7 oktober tot 26 november en was het kader voor besprekingen over 
een hele reeks humanitaire, sociale en mensenrechtenkwesties. De EU was ook in 
2014 zeer actief in de commissie. Ze deed negen formele verklaringen en nam deel 
aan ruim 45 interactieve dialogen met VN- en mensenrechtenfunctionarissen. De 
dialoog met Zeid Ra’ad Al Hussein, de nieuwe Hoge Commissaris voor de mensen-
rechten, liet een zeer sterke indruk na. De commissie behandelde ongeveer zestig 
resoluties en de EU presenteerde vijf initiatieven. Net als in de vorige jaren presen-
teerde zij een initiatief over Noord-Korea (samen met Japan). Verder presenteerde zij 
initiatieven over Myanmar/Birma, een moratorium op terechtstellingen (samen met 
een regio-overschrijdende alliantie), vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, en 
de rechten van het kind (samen met de Groep van Latijns-Amerikaanse en Caribische 
Landen in de Verenigde Naties (Grulac)). Zij hechtte ook haar steun aan een aantal 
initiatieven van partners, met name aan landspecifieke resoluties over Iran (onder 
leiding van Canada) en Syrië (onder leiding van Arabische staten), en aan een aantal 
thematische initiatieven, met name over vrouwenrechten.

De resolutie van de EU over Myanmar/Birma werd bij consensus aangenomen na 
overleg met het desbetreffende land en andere belanghebbende partijen. De geza-
menlijke resolutie van de EU en Japan over de mensenrechtensituatie in Noord-Korea 
kon op brede, transregionale steun rekenen en werd aangenomen. Het aantal mede-
indieners klom naar 62, waarmee alle regio's in de wereld vertegenwoordigd zijn, ook 
Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Het initiatief van de Arabische staten over Syrië werd met een overweldigende meer-
derheid goedgekeurd, net als eerdere soortgelijke stemmingen. Het groepsinitiatief 
over Iran dat door Canada werd gepresenteerd, kon op iets minder bijval rekenen dan 
in 2013.

Het regio-overschrijdende initiatief over een moratorium op de toepassing van de 
doodstraf werd met een grotere meerderheid goedgekeurd dan in 2012. In totaal 
hechtten 95 delegaties hun steun aan de resolutie, vier meer dan in 2012. Verschil-
lende landen lieten in hun verklaring weten dat zij tevreden waren over het open en 
transparante proces. Het resultaat geeft duidelijk aan dat de wereldwijde evolutie in 
de richting van afschaffing van de doodstraf zich doorzet.

De thematische initiatieven van de EU over vrijheid van godsdienst en levensovertui-
ging en het gezamenlijk initiatief van de EU en de Grulac over de rechten van het kind, 
werden bij consensus aangenomen.

De speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten
Speciaal vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten Stavros Lambrinidis 
heeft in 2014 de samenhang, doeltreffendheid en zichtbaarheid van de mensenrech-
ten in het buitenlands beleid van de EU verder bevorderd. Hij bracht twee bezoeken 
aan Egypte, trok naar Myanmar/Birma om er de eerste mensenrechtendialoog tus-
sen de EU en Myanmar/Birma voor te zitten en bracht een bezoek aan Indonesië, 
waar hij sprak op de regionale conferentie inzake de doodstraf van de door de Asean 
ingestelde Inter gouvernementele Commissie voor de rechten van de mens. Voorts 
bracht de speciale vertegenwoordiger een bezoek aan Brazilië om er de vierde men-
senrechtendialoog voor te zitten en een aantal officiële bezoeken aan Pakistan en 
de Verenigde Staten. Hij leidde ook de vierde mensenrechtendialoog op hoog niveau 
tussen Mexico en de EU en de tweede formele mensenrechtendialoog tussen Zuid-
Afrika en de EU.
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Op strategisch vlak heeft de speciale vertegenwoordiger verder bijgedragen aan 
multilaterale en regionale fora. Hij nam actief deel aan de Commissie voor de status 
van de vrouw en aan de 69e ministeriële week van de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Natie, met inbegrip van de Wereldconferentie over inheemse volkeren. 
Voorts ontving hij de eerste delegatie van de onafhankelijke permanente commissie 
voor de mensenrechten van de Organisatie van Islamitische Samenwerking. De spe-
ciale vertegenwoordiger legde ook bijzondere nadruk op de versterking van het maat-
schappelijk middenveld en mensenrechten verdedigers. Andere prioriteiten waren  
het bevorderen van het universele karakter van de mensenrechten, een op rechten 
gebaseerde aanpak van ontwikkeling, vrijheid van meningsuiting, het bedrijfsleven en 
mensenrechten, de afschaffing van de doodstraf, en gendergelijkheid en versterking 
van de positie van vrouwen, ook in de agenda voor na 2015.

Democratie

Steun voor democratie en democratisering
De EU is doorgegaan met het ondersteunen van verkiezingsprocessen over de hele 
wereld door het uitzenden van waarnemingsmissies, evaluatieteams en missies van 
experts. De EU bood ook technische en financiële steun aan kiescommissies en lokale 
waarnemers. Er wordt verder geprobeerd om de kosteneffectiviteit van verkiezings-
waarnemings missies te verbeteren.

De EU heeft in totaal acht verkiezingswaarnemingsmissies uitgezonden, naar Egypte 
(presi dents verkiezingen), Guinee-Bissau (presidents- en parlementsverkiezingen), 
Koso vo (parlementsverkiezingen), Malawi (presidents-, parlements- en lokale verkie-
zingen), de Maldiven (parlementsverkiezingen), Mozambique (parlements verkiezingen) 
en Tunesië (presidents- en parlementsverkiezingen). De EU zond ook een verkiezings-
evaluatieteam uit voor de presidentsverkiezingen in Afghanistan, dat een beoordeling 
uitvoerde van de stemmenaudit, volgens de overeenkomst die door bemiddeling van 
de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry tot stand kwam.

Voorts werden in 2014 acht missies van verkiezingsexperts uitgezonden, naar Algerije 
(presidentsverkiezingen), Bolivia (presidents- en parlementsverkiezingen), Egypte 
(referen dum over de grondwet), Fiji (parlementsverkiezingen), Irak (parlements verkie-
zingen), Libië (grondwetgevende vergadering), Mauritanië (presidents verkie zin gen) en 
Thailand (parlementsverkiezingen).

De EU voert geen verkiezingswaarnemingen uit in het OVSE-gebied. Wel heeft zij het 
OVSE/ODIHR steun geboden bij de presidents- en parlementsverkiezingen in Oekraïne. 
Dankzij de EU konden honderd extra kortetermijnwaarnemers van de lidstaten en van 
(potentiële) kandidaat-lidstaten worden ingezet.

Concrete resultaten
De EU heeft sinds 2010 wereldwijd 50 verkiezingsondersteuningsprogramma's 
ge steund.

De EU heeft sinds 2004 al meer dan 7 500 waarnemers en 69 waarnemingsmissies 
uitgezonden naar 49 landen.

Verkiezingswaarnemingsmissie 
van de EU bij de presidents-  
en parlementsverkiezingen  
op 13 april in Guinee-Bissau.
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Multilaterale governance en mondiale problemen

Multilaterale governance

De EU in de Verenigde Naties
Het versterken van het VN-systeem en het opereren binnen de VN-organen, in samen-
werking en overleg met de partners, blijft cruciaal voor de EU. Bedreigingen van de 
internationale vrede en veiligheid en de bevordering van mensenrechten, democratie 
en de rechtsstaat staan altijd hoog op de EU-agenda. Voortbouwend op het suc-
ces van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling was de EU actief betrokken 
bij het vervolg op en de uitvoering van de resultaten van Rio+20 en bij permanent 
overleg over de coherente vormgeving en uitvoering van het kader na 2015 voor 
armoede bestrijding en duurzame ontwikkeling. De VN moet doeltreffender worden 
en de EU ondersteunde noodzakelijke hervormingen op belangrijke terreinen, zoals 
beheer, vredesmissies, ondersteuning ter plaatse en de financiële houdbaarheid van 
de organisatie.

Binnen de Algemene Vergadering van de VN heeft de EU actief bijgedragen aan ver-
schillende topbijeenkomsten die betrekking hadden op ontwikkeling, zoals de derde 
Internationale Conferentie over kleine insulaire ontwikkelingslanden in Samoa, het 
politiek forum op hoog niveau voor duurzame ontwikkeling, de VN-klimaatconferentie 
en de tweede Conferentie van de Verenigde Naties over niet aan zee gelegen ontwik-
kelingslanden in Wenen, Oostenrijk. De EU heeft ook bijgedragen aan de onderhan-
delingen over en de goedkeuring van verschillende resoluties van de Algemene Ver-
gadering die rechtstreekse gevolgen hebben voor ontwikkeling, mensenrechten, 
ont wa pe ning en non-proliferatie, en vredeshandhaving en vredesopbouw.

De EU en de VN hebben verder samengewerkt, met name op het gebied van kinder- 
en vrouwenrechten, de ondersteuning van verkiezingen, versterking van parlementen, 
meer participatie van het maatschappelijk middenveld en de hervorming van justi tiële 
stelsels.

Gedurende heel 2014 is goed en nauw samengewerkt met de VN op het gebied van 
militaire en civiele crisisbeheersing. De operationele samenwerking in bijvoorbeeld 
Somalië (Atalanta), Mali (EUTM Mali) en de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUFOR 
RCA) blijft een belangrijke plaats innemen binnen het partnerschap.

De EU in andere multilaterale fora
Raad van Europa
De EU en de Raad van Europa hebben samen de naleving van mensenrechten en 
democratische stabiliteit verder bevorderd door Europese normen te ondersteunen, 
met name in de kandidaat-lidstaten en de landen die vallen onder het nabuurschaps-
beleid. De juridische samenwerking is voortgezet, met name op het gebied van jus-
titie en binnenlandse zaken (bijvoorbeeld met betrekking tot gegevensbescherming, 
corruptie vraagstukken en justitiële hervormingen) en rechtsstaat en democratie, door 
middel van nauwe samenwerking met de Commissie van Venetië betreffende grond-
wetshervorming en de herziening van kieswetten. De EU ondersteunt het werk van 
de Raad van Europa en werkt nauw met hem samen, met name bij de aanpak van 
de crisis in Oekraïne. Ook de samenwerking via gezamenlijke programma's blijft een 
belangrijk onderdeel van de betrekkingen tussen de EU en de Raad van Europa.
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Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)
De OVSE speelde een centrale rol in de reactie van de EU op de crisis in Oekraïne. De 
EU ondersteunde de rol die de OVSE speelde om een politieke oplossing voor het con-
flict te vinden, waarbij de Oekraïense verantwoordelijkheid werd gewaarborgd en de 
OVSE optrad als onpartijdige toezichthouder ter plaatse. Door het beleid van Rusland 
tegenover Oekraïne kwamen de uitgangspunten van de OVSE fundamenteel onder 
druk te staan, maar het belang van haar brede, op samenwerking gerichte aanpak 
van veiligheid was groter dan ooit.

De EU steunt alle drie de dimensies van het werk van de OVSE — de politiek-militaire 
dimensie, de economische en milieudimensie, en de menselijke dimensie — en blijft 
nauw samenwerken met de plaatselijke OVSE-missies, met name in de Westelijke 
Balkan, de zuidelijke Kaukasus en Centraal-Azië. Evenals in voorgaande jaren verte-
genwoordigen de EU-landen meer dan de helft van de OVSE-leden en dragen zij meer 
dan twee derde van de begroting bij.

G7 en G8
Na de illegale annexatie van de Krim werd Rusland in maart geschorst als lid van de 
G8. In de loop van het jaar gaven de G7-partners verschillende verklaringen af over 
de situatie in Oekraïne, onder andere over nauwe coördinatie van de sancties.

De EU speelde ook in 2014 een actieve rol in de G7 en organiseerde in juni een G7-top 
in Brussel. De verklaring na afloop van de top bevatte verbintenissen inzake de  
versterking van de wereldeconomie, de continuïteit van de energievoorziening, kli-
maatverandering, ontwikkeling en gedeelde punten van zorg met betrekking tot het 
buitenlands beleid. Met betrekking tot de wereldeconomie lag de nadruk op groei en 
werkgelegenheid, de voltooiing van financiële hervormingen en de voortgang van 
belangrijke bilaterale handelsbesprekingen. De discussie over energie werd bepaald 
door de crisis in Oekraïne, waarbij veel aandacht uitging naar de continuïteit van de 
energievoorziening. De discussie over energie werd ook gekoppeld aan vraagstukken 
inzake klimaatverandering. De leiders van de G7 spraken af verder invulling te geven 
aan het G7-energie-initiatief van Rome, dat voorziet in individuele en collectieve in-
spanningen om koolstofarme energiesystemen te ontwikkelen. Met betrekking tot 
ontwikkeling werd onder andere gesproken over de aanpak van corruptie en de onder-
steuning van partners uit ontwikkelings landen tijdens onderhandelingen over inge-
wikkelde handelscontracten. De discussies over het buitenlands beleid tijdens de 
tweedaagse top spitsten zich toe op Oekraïne, maar er werd ook gesproken over Libië, 
Syrië, het vredesproces in het Midden-Oosten en de Zuid-Chinese Zee.

Herman van Rompuy, voorzitter 
van de Europese Raad tot en  
met 30 november en van de 
G7-top (vierde van links), en  
José Manuel Barroso, voorzitter 
van de Europese Commissie tot 
en met 31 oktober (derde van 
rechts), organiseerden de G7-top 
op 4 en 5 juni in Brussel, België. 
Matteo Renzi, premier van Italië 
(eerste van links), Stephen 
Harper, premier van Canada 
(tweede van links), Barack 
Obama, president van de 
Ver enigde Staten (derde  
van links), Angela Merkel, 
bondskanselier van Duitsland 
(midden), Shinzō Abe, premier 
van Japan (eerste van rechts), 
François Hollande, president  
van Frankrijk (tweede van rechts) 
en David Cameron, premier van 
het Verenigd Koninkrijk (vierde 
van rechts), waren ook aanwezig.
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G20
2014 was het jaar van de G20-agenda voor duurzame groei en veerkracht. Alle verga-
deringen en voorbereidingen werkten toe naar de jaarlijkse G20-top, die in november 
in Brisbane plaatsvond. De drie hoofddoelstellingen van het actieplan van Brisbane 
zijn: meer investeringen in infrastructuur, minder handelsbelemmeringen en meer 
arbeids participatie, met name door meer vrouwen aan het werk te krijgen. De G20 is 
en blijft fervent voorstander van het systeem van multilaterale handel.

De EU verheugde zich over de resultaten van de top omdat de wereldeconomie hier-
mee op het pad naar duurzame groei wordt gezet. In het actieplan van Brisbane voor 
groei en werkgelegenheid wordt sterk de nadruk gelegd op investeringen. De G20 wil 
zich ook inzetten voor eerlijkere belastingen en heeft een nieuwe impuls gegeven aan 
financiële regelgeving, mondiale klimaatactie en open handel. Ten slotte heeft de G20 
vorderingen gemaakt op het gebied van corruptiebestrijding, energie en duurzaam-
heid, ontwikkeling en de hervorming van internationale economische instellingen.

De EU speelde een belangrijke rol bij de besprekingen en onderhandelingen in de 
aanloop naar de top van Brisbane en bleef hameren op de noodzaak van structurele 
hervormingen, die zij cruciaal acht voor doeltreffende groeistrategieën. Meer mondia-
le groei, leidend tot betere levensomstandigheden en fatsoenlijk werk voor mensen in 
de hele wereld, was de belangrijkste prioriteit van de top.

Brisbane was de eerste G20-top waaraan Jean-Claude Juncker deelnam als voorzit-
ter van de Commissie. Hij verklaarde dat de Commissie en de Europese Unie als geheel 
voorop lopen om investeringen te stimuleren en de agenda voor groei en werkgelegen-
heid te realiseren, evenals om de wereldhandel te bevorderen en belastingontduiking 
tegen te gaan.

Rondetafel in de marge van de 
G20-top in Brisbane, Australië, 

met (met de wijzers van de klok 
mee) Mariano Rajoy, premier van 

Spanje, Matteo Renzi, premier 
van Italië, François Hollande, 

president van Frankrijk,  
Barack Obama, president  
van de Verenigde Staten,  

David Cameron, premier van  
het Verenigd Koninkrijk, Angela 

Merkel, bondskanselier van 
Duitsland, Herman Van Rompuy, 
voorzitter van de Europese Raad 

tot en met 30 november,  
en Jean-Claude Juncker, 

voorzitter van de Europese 
Commissie sinds 1 november.



N A A R  E E N  G R O T E R E  R O L  V O O R  D E  E U  I N  D E  W E R E L D 235

Mondiale problemen

Migratie
De samenwerking met niet-EU-landen op het gebied van migratie vormde ook in 
2014 een belangrijke prioriteit voor de EU. In de strategische richtsnoeren van de 
Europese Raad inzake de toekomst van het binnenlands beleid van juni (46) werd 
erkend dat het intern en het extern beleid van de EU sterker aan elkaar moeten wor-
den gekoppeld en dat het migratiebeleid veel beter moet worden geïntegreerd in het 
extern beleid. Migratie is een mondiaal, complex fenomeen dat een brede, coherente 
respons op lange termijn vergt. Met een dergelijke respons moeten de achterliggende 
oorzaken van migratie worden aangepakt, evenals de daarmee samenhangende dra-
matische problemen, zoals mensensmokkel, maar moet de EU ook kunnen profiteren 
van migratie wat betreft economische groei en concurrentievermogen.

Waterdiplomatie
In 2014 heeft de EU verdere uitvoering gegeven aan de conclusies van de Raad Bui-
tenlandse Zaken over waterdiplomatie van juli 2013 (47), om de betrokkenheid van de 
EU bij vraagstukken in verband met de continuïteit van de watervoorziening wereld-
wijd te vergroten. De nadruk ligt op actieve betrokkenheid bij grensoverschrijdende 
problemen op dit vlak, waarbij wordt gestreefd naar samenwerking aan duurzaam 
waterbeheer. De EU heeft zich via de inspanningen van hoge vertegenwoordiger/vice-
voorzitter Catherine Ashton en de EDEO vooral gericht op voor alle partijen gunstige 
oplossingen in de watergeschillen rond de Nijl en in Centraal-Azië. In 2014 heeft de 
EU ook actief gepleit voor ratificatie en uitvoering van internationale verdragen over 
samenwerking op het gebied van water, onder meer door gerichte formele vertegen-
woordiging bij EU-delegaties. Op 17 augustus is het VN-Waterverdrag van 1997 van 
kracht geworden.

Energiediplomatie
Voortbouwend op de toegenomen inspanningen van toenmalig hoge vertegen-
woordiger/vicevoorzitter Catherine Ashton inzake energiediplomatie heeft de Raad 
Buitenlandse Zaken in maart en april gesproken over energiezekerheid, met name in 
verband met de crisis in Oekraïne. De hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter heeft 
zich ook op andere terreinen waarvoor zij bevoegd is, in toenemende mate ingezet 
voor energiediplomatie, in nauwe samenwerking met de Commissie en de lidstaten. 
Vertegenwoordigers van de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter ondersteunden de 
Commissie actief tijdens de trilaterale onderhandelingen tussen de EU, Rusland en 
Oekraïne over aardgas, waarbij met name werd toegezien op de samenhang met 
andere aspecten van de crisis in Oekraïne in het algemeen.
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Klimaatdiplomatie
De EU blijft een van de grootste voorvechters van ambitieus internationaal klimaat-
optreden en speelde een sleutelrol in de totstandkoming van het VN-Raamverdrag 
inzake klimaatverandering (UNFCCC). De mondiale onderhandelingen over een nieuw 
internationaal klimaatverdrag werden in de loop van het jaar steeds intensiever en 
moeten tijdens de Conferentie van de partijen in december 2015 in Parijs, Frankrijk, 
leiden tot het Klimaat veranderingsverdrag. De EU is met haar partners blijven werken 
aan overeenstemming over een eerlijk, ambitieus en juridisch bindend verdrag dat 
voor alle landen geldt.

Na de impuls die was gegeven door de VN-klimaattop in september in New York, 
Verenigde Staten, maakte de Commissie zich op voor de twintigste Conferentie van 
de UNFCCC-partijen, die in december plaatsvond in Lima (Peru). Tijdens deze confe-
rentie werd op twee punten overeenstemming bereikt: de oproep van Lima voor kli-
maatmaatregelen en de elementen voor de ontwerptekst van het verdrag dat in 2015 
moet worden gesloten. Dit was een belangrijke stap in het onderhandelingsproces en 
zal helpen de overkoepelende reikwijdte, opzet en structuur van het Verdrag van Parijs 
vorm te geven.

Met het nieuwe verdrag moet de uitstoot van broeikasgassen worden beperkt op 
een doeltreffende wijze die aansluit bij de economische, maatschappelijke en geo-
politieke realiteit van vandaag. Het verdrag moet ook betrekking hebben op andere 
belangrijke vraagstukken zoals klimaatverandering, financiering van klimaatbeleid, 
transparantie van de maatregelen, technologie en capaciteitsopbouw, die noodzake-
lijke elementen zijn in verband met de participatie, het vertrouwen en steun voor de 
meest kwetsbaren.

Dankzij haar bilaterale en regionale betrekkingen en samenwerkingsprogramma's op 
het gebied van klimaat en energie kan de EU ook samen met haar partners werken 
aan hervormingen en een kosteneffectieve overgang naar koolstofarme economieën 
en ondersteuning van multilaterale samenwerking. Klimaatverandering is een belang-
rijk onderwerp in de sectorale dialoog met alle strategische partners van de EU, dat 
regelmatig aan bod komt tijdens bilaterale topontmoetingen. De EU bevestigde haar 
ferme voornemen om klimaatverandering gezamenlijk aan te pakken via het regio-
nale Euroclima-programma voor Latijns-Amerika, waarmee gerichte steun werd  
verleend voor de voorbereiding van de twintigste Conferentie van de partijen. Dit 
omvatte onder andere contacten tussen de onderhandelaars uit de regio, steun voor 
het maatschappelijk middenveld en de media, en bevordering van kennisuitwisseling 
en capaciteitsopbouw.

Milieudiplomatie
In juni vond de allereerste Milieuvergadering van de Verenigde Naties (UNEA) plaats in 
Nairobi, Kenia, waarbij meer dan 1 200 prominente deelnemers uit 160 landen vooral 
vanuit milieuoogpunt input leverden voor de door de VN aangestuurde agenda voor 
de periode na 2015. Voortbouwend op de millenniumdoelstellingen en Rio+20 wordt 
met deze agenda vorm gegeven aan de nieuwe de doelstellingen voor duurzame ont-
wikkeling, die zowel armoedebestrijding als duurzame ontwikkeling omvatten.

Miguel Arias Cañete,  
commissaris voor Klimaatactie  

en Energie sinds 1 november, op 
een pers conferentie tijdens de 
20e zitting van de Conferentie 
van de partijen bij het Raam-

verdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, die 
van 1 tot en met 12 december 

plaatsvond in Lima, Peru.
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Terrorismebestrijding
De algemene terrorismedreiging ontwikkelt zich voortdurend en wordt steeds diver-
ser en onvoorspelbaarder. Groepen als Da'esh en Jabhat-al-Nusra grijpen de chaos 
van sektarisch geweld in Irak en Syrië aan om wrede terroristische daden te begaan. 
Da'esh vormt een nieuwe en ingewikkelde dreiging voor Syrië, Irak, het Midden- 
Oosten en uiteindelijk ook Europa.

Binnen de EU bestaan grote zorgen over onderdanen van EU-lidstaten (en anderen) 
die naar Irak en Syrië reizen om zich als jihadstrijder aan te sluiten bij Da'esh. Aldaar 
radicaliseren zij (verder) en zij vormen een ernstig gevaar doordat zij na terugkeer 
extremistische of terroristische daden plegen of faciliteren. De aanslag op het Joods 
Museum in Brussel was in dit verband een alarmerend voorbeeld.

De belangrijkste taak van de EU was in 2014 om de dreiging van buitenlandse strij-
ders effectief aan te pakken met concrete maatregelen, samen met de VN en alle 
lidstaten. Door de wrede terreur van Da'esh werden we gedwongen ons nog meer te 
concentreren op de situatie in Irak en Syrië. De Raad hechtte in oktober zijn goed-
keuring aan de strategie inzake terrorismebestrijding en buitenlandse strijders voor 
Irak en Syrië (48). Dit is een belangrijk onderdeel van de brede inspanningen van de EU 
om uitvoering te geven aan Resolutie 2178 (2014) van de VN-Veiligheidsraad inzake 
buitenlandse strijders en de bestrijding van gewelddadig extremisme.

In West-Afrika wordt de dreiging van Boko Haram steeds groter, zoals blijkt uit de 
grootschalige ontvoering van schoolmeisjes en het groeiende aantal invallen vanuit 
Nigeria in Kameroen. De combinatie van de binnenlandse conflicten in Libië, de acti-
viteiten van Al Shabab in de Hoorn van Afrika en de aanhoudende crisis in de Centraal-
Afrikaanse Republiek heeft geleid tot een zeer explosieve regionale situatie in het 
noorden, westen en oosten van Afrika. De groep Al-Qa'ida van het Arabisch Schier-
eiland blijft een grote bedreiging, met name in Jemen, waar de situatie zeer precair is, 
maar ook in de rest van het schiereiland. Daarnaast volgde de EU nauwlettend de 
terroristische dreigingen in andere regio's, zoals de Maghreb en Afghanistan/Pakistan.

Met software ontwikkeld door  
het Gemeenschappelijk Centrum 
voor onderzoek van de Europese 
Commissie kan het scheeps-
verkeer voor de Oost-Afrikaanse 
kust worden gevolgd. De actuele 
positie en het traject van een 
schip worden weergegeven  
(hier geanonimiseerd) om  
beter te kunnen beoordelen  
of bepaalde schepen risico  
lopen of een risico inhouden.
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De lidstaten stemden in met een voorstel van de EDEO en de Commissie om binnen 
het meerjarig financieel kader 2014-2020 400 % meer uit te trekken voor terrorisme-
bestrijding door middel van gerichte steun aan niet-EU-landen via het instrument 
voor stabiliteit en vrede. Ook het bedrag voor aan terrorismebestrijding gelieerde 
ondersteuning (met name binnen nationale portefeuilles voor ontwikkelings hulp) is 
verhoogd.

Een belangrijk element in de strategische aanpak van de EU is politieke toenadering 
door middel van dialogen over terrorismebestrijding met veel belangrijke partners en 
internationale organisaties. Deze politieke dialogen dragen bij tot meer consensus en 
meer internationale inspanningen om terrorisme te voorkomen en te bestrijden. De 
nadruk ligt op gezamenlijke beoordelingen van terroristische dreigingen, regionale en 
internationale samenwerking, radicalisering, ronselen en terrorismefinanciering. De 
dialogen zijn een belangrijk platform om cruciale vraagstukken, zoals de buitenlandse 
strijders in Irak en Syrië, ter sprake te brengen. In 2014 vonden dergelijke dialogen 
plaats met Australië, Canada, Saudi-Arabië, Turkije, de Verenigde Staten (bestrijden 
van terrorisme en terrorismefinanciering) en de VN.

Tegen december had de Commissie vijftien uitvoeringsverordeningen gepubliceerd 
voor de sanctieregeling inzake Al-Qa'ida, waarbij de besluiten van het Sanctiecomité 
van de Verenigde Naties worden omgezet in EU-wetgeving.
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Vrede en veiligheid

Non-proliferatie en ontwapening

Conventionele wapens
De EU heeft actief steun verleend aan het Wapenhandelsverdrag (49) en is blij dat het 
op 25 september in werking is getreden, toen de drempel van ratificatie door vijftig 
staten werd bereikt, waarvan een aanzienlijk deel EU-lidstaten zijn. In het Wapen-
handels verdrag worden robuuste en doeltreffende gemeenschappelijke internationale 
normen vastgesteld met het oog op meer verantwoordelijkheid en trans parantie in de 
handel in conventionele wapens. Het nieuwe doel wordt nu om ervoor te zorgen dat 
de deelnemende landen het verdrag ten uitvoer leggen en dat alle landen zich erbij 
aansluiten. De EU heeft een steunpakket van 6,4 miljoen EUR ingesteld om landen die 
belangstelling hebben, op hun verzoek te helpen bij de doeltreffende tenuitvoerleg-
ging van het Wapenhandelsverdrag.

Massavernietigingswapens
Tijdens de top over nucleaire veiligheid (die in maart in Den Haag, Nederland, plaats-
vond) bracht de EU haar standpunt naar voren over de prioriteiten en de concrete 
maatregelen die de EU neemt op het gebied van nucleaire veiligheid. Tijdens de top 
werd de centrale rol benadrukt die het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie 
(IAEA) speelt in de internationale nucleaireveiligheidsarchitectuur. De EU blijft een 
belangrijke donor voor het Fonds voor nucleaire veiligheid van het IAEA, waaraan zij 
sinds 2004 bijna 40 miljoen EUR heeft bijgedragen. Dit geld is gebruikt voor projecten 
op het gebied van nucleaire veiligheid die door het IAEA worden uitgevoerd in niet-
EU-landen. De EU is blijven pleiten voor de snelle inwerkingtreding en de universele 
geldigheid van het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT) en heeft bij een besluit van 
de Raad (50) meer dan 5 miljoen EUR ter beschikking gesteld van de CTBT-organisatie. 
De EU heeft over dit onderwerp verslag uitgebracht tijdens de zevende ministeriële 
bijeenkomst ter ondersteuning van het CTBT op 26 september in New York (51).

Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GDVB)

De veiligheidssituatie in de zuidelijke en oostelijke nabuurschap van de EU is in 2014 
verslechterd doordat er dicht bij huis een aantal crises uitbraken. Gedurende het jaar 
waren elf civiele missies en vijf militaire operaties actief.

De Raad stelde in juni een missie in voor de hervorming van de civiele veiligheids-
sector in Oekraïne (EUAM Oekraïne) om een klimaat te scheppen voor normalisering 
van de veiligheidssituatie, het herstel van het primaat van de rechtsstaat en de uit-
breiding van de capaciteit van de Oekraïense autoriteiten om de instellingen die be-
voegd zijn voor de binnenlandse veiligheid, op adequate en democratische wijze te 
besturen.

De operationele vertaling van de EU-strategie voor de Sahel werd in Mali uitgebreid. 
De militaire trainingsoperatie (EUTM Mali) was al actief toen de Raad in maart een 
nieuwe civiele GVDB-missie instelde (EUCAP Mali) om de Malinese regering te helpen 
de operationele efficiëntie en organisatie van de binnenlandse veiligheidstroepen te 
verbeteren door middel van opleiding en advies.
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In april werd een militaire operatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUFOR RCA) 
opgezet om de burgerbevolking in Bangui te beschermen en een veilige omgeving te 
creëren waarin humanitaire hulpverleners hun werk kunnen doen.

DOOR DE EU GELEIDE MILITAIRE OPERATIES EN CIVIELE MISSIES IN 
2014

Er is intensief gewerkt aan de uitvoering van de conclusies van de Europese Raad van 
december 2013 over het GVDB, waarbij aan de Commissie, het Europees Defensie-
agentschap (EDA), de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter en de EDEO, en de lid-
staten zestig taken werden toebedeeld.

In twee complementaire rapporten werd hierover verslag uitgebracht aan de Raad:

 ▶ in juli presenteerde de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter, in haar hoedanigheid 
van hoofd van het EDA, een voortgangsverslag (52) over de maatregelen sinds het 
begin van het jaar voor de drie clusters die werden genoemd in de conclusies van 
december 2013 (verhoging van de doeltreffendheid en effect van het GVDB, 
bevordering van de ontwikkeling van de civiele en militaire capaciteit en versterking 
van de Europese defensiesector);

 ▶ in juni publiceerde de Commissie een routekaart (53) om uitvoering te geven aan  
de mededeling van 2013 over veiligheid/defensie (54), met maatregelen om de 
defensie- en veiligheidssector en het GVDB efficiënter te maken (meer integratie 
van de defensiemarkt, meer concurrentievermogen voor de defensie-industrie en 
meer synergie tussen civiel en militair onderzoek).

EUFOR Althea
Bosnië en 

Herzegovina
Sinds 2004

EULEX
Kosovo

Sinds 2008

EUCAP 
SAHEL
Niger

Sinds 2012

EUSEC
Democratische 

Republiek 
Congo

Sinds 2005

EUFOR RCA
Centraal-

Afrikaanse 
Republiek
Sinds 2014 EUTM

Somalië
Sinds 2010

EUMM
Georgië

Sinds 2008

EUAM
Oekraïne
Sinds 2014

EUBAM 
RAFAH

Palestina
Sinds 2005

EU NAVFOR
Atalanta
Somalië

Sinds 2008

EUPOL
Afghanistan
Sinds 2007

EUCAP NESTOR
Djibouti, Kenia, 

Seychellen, 
Somalië

Sinds 2012 

EUPOL 
COPPS
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Sinds 2013
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Sinds 2014

EUTM
Mali

Sinds 2013
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De ernst van de ontwikkelingen in de algemene veiligheidscontext in en rond de EU, 
met name in de oostelijke en zuidelijke nabuurschap, is een extra reden om het GVDB 
te versterken, aangezien het een essentieel deel is van het vermogen van de EU om 
op te treden en haar gemeenschappelijke waarden, belangen en veiligheid te bescher-
men. De uitvoering van de taken die ons door de staatshoofden en regeringsleiders 
zijn opgedragen, zal worden voortgezet, in nauwe samenwerking met de lidstaten. De 
vorderingen zullen worden beoordeeld door de Europese Raad die in juni 2015 het 
thema defensie zal bespreken en het beleid verder zal aansturen.

De EU nam in september deel aan de NAVO-top in Wales. Het belang van nauwe sa-
menwerking tussen de EU en de NAVO, overeenkomstig het vastgestelde kader voor 
het strategische partnerschap tussen beide organisaties, alsmede hun respectieve 
autonomie en procedures inzake de besluitvorming, kwam aan bod tijdens zowel de 
Europese Raad van december 2013 als tijdens de NAVO-top in Wales. Hieruit blijkt dat 
beide partijen de vruchtbare samenwerking van de afgelopen jaren graag willen 
voortzetten. De planning van de topbijeenkomsten in 2013-2016 zorgt in dit verband 
voor extra dynamiek doordat nadere complementariteit en synergie tussen de EU en 
de NAVO wordt bevorderd.

Conflictpreventie

De EU heeft een systeem voor vroege waarschuwing opgezet, een op feiten gebaseerd 
instrument voor risicobeheer om trends in conflicten en mogelijkheden voor snelle 
interventie te inventariseren. In samenwerking met de lidstaten en anderen, waar-
onder de VN, wordt ook steeds meer gebruikgemaakt van conflictanalyses om de 
mogelijkheden voor interventie na te gaan en meer capaciteit voor bemiddeling en 
vredesopbouw te stimuleren. Er werd steun verleend aan een aantal speciale verte-
genwoordigers van de EU en EU-delegaties, bijvoorbeeld in de Centraal-Afrikaanse 
Republiek, Mali en Myanmar/Birma.

Instrument voor stabiliteit en vrede (IcSP)
In maart hechtten het Parlement en de Raad hun goedkeuring aan een verordening 
tot vaststelling van een instrument voor stabiliteit en vrede (IcSP) (55), de opvolger 
van het stabiliteitsinstrument (IfS). Met een begroting van 2,3 miljard EUR voor 2014-
2020 kan de EU via het IcSP doeltreffend en op tijd bijdragen aan conflictpreventie 
en crisisrespons, in aanvulling op de humanitaire hulp en de interventies in het kader 
van het GVDB.

De vaststelling van de nieuwe rechtsgrondslag voor het IcSP werd gevolgd door de 
goedkeuring van drie basisdocumenten: het IcSP-strategiedocument voor de periode 
2014-2020 (56); het meerjarige indicatieve programma voor de periode 2014-
2017 (57); en het jaarlijkse actieprogramma voor 2014 (58). Ongeveer 204 miljoen EUR 
van de IcSP-begroting voor 2014-2020 is toegewezen aan maatregelen voor vredes-
opbouw en conflictpreventie (artikel 4).
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De Vredesfaciliteit voor Afrika

De Vredesfaciliteit voor Afrika is de belangrijkste bron van financiering voor de 
agenda voor vrede en veiligheid van de Afrikaanse Unie. Deze faciliteit wordt door 
de EU gefinancierd (tot nu toe 1,1 miljard EUR aan vastleggingskredieten) en 
zorgt voor voorspelbare financiering en meer capaciteit voor eigen Afrikaanse 
vredesmissies en beter politiek overleg tussen de Afrikaanse Unie en de EU op dit 
vlak. Via de faciliteit is onder andere steun verleend voor de missies van de Afri-
kaanse Unie in Somalië, Mali en onlangs de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Conflictmineralen
In maart hechtte de Commissie haar goedkeuring aan een gezamenlijke mededeling 
van de Commissie en de toenmalige hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Catherine 
Ashton inzake het verantwoord betrekken van mineralen uit conflict- en hoogrisico-
gebieden (59), alsmede aan een voorstel voor een verordening tot instelling van een 
systeem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige 
ertsen, en goud (60). In juni nam de Raad Buitenlandse Zaken conclusies aan over 
de aanpak van de Unie inzake het verantwoord betrekken van mineralen (61) en hij 
toonde zich ingenomen met de presentatie van de geïntegreerde EU-aanpak.

Kimberleyproces
In februari heeft de Raad voorstellen aangenomen voor een besluit (62) en een ver-
ordening (63) inzake de deelname van Groenland aan de Kimberleyprocescertificering 
voor de internationale handel in ruwe diamant, op grond van zijn status als overzees 
land of gebiedsdeel van de Europese Unie. Met de nieuwe wetgeving wordt Groenland 
met de EU geassocieerd met het oog op deelname aan de regeling, zodat Groenland 
ruwe diamant kan uitvoeren. Het is de bedoeling dat Groenland hierdoor potentiële 
investeerders in de mijnsector kan aantrekken, wat gunstig zou zijn voor de economi-
sche ontwikkeling.
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Maritieme veiligheid
In maart hechtten de Commissie en hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Ashton 
hun goedkeuring aan de gezamenlijke mededeling „Voor een open en veilig mondiaal 
maritiem domein: onderdelen voor een maritiemeveiligheidsstrategie van de Euro-
pese Unie” (64). Delen van deze mededeling vormden de basis voor de maritieme-
veiligheidsstrategie van de EU, die in juni door de Raad (65) werd goedgekeurd. In deze 
strategie worden voor het eerst verschillende belangen en bedreigingen op maritiem 
vlak in één enkel kader samengebracht. Er worden duidelijke prioriteiten vastgesteld 
voor doeltreffende respons en betrokkenheid van de EU, waarin zowel interne als 
externe aspecten van maritieme veiligheid zijn geïntegreerd. In december keurde de 
Raad een actieplan (66) goed waarin de verschillende sectorale gebieden worden 
beschreven waarop de samenwerking tussen de verschillende maritieme actoren kan 
worden verbeterd.

Cyberveiligheid
In 2014 heeft de EU werk gemaakt van de tenuitvoerlegging van de internationale 
beleidsdoelstellingen inzake cyberveiligheid, zoals beschreven in haar cyber veilig-
heids  strategie van 2013 (67). Er wordt nu meer overlegd over cybervraagstukken met 
belangrijke partners — China, India, Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten — en 
met internationale organisaties. Het buitenlands en veiligheidsbeleid wordt steeds 
belangrijker voor internetgovernance en de EU was gedurende het jaar actief betrok-
ken bij de internationale processen op dit vlak.

Het Italiaanse vlaggenschip  
ITS Andrea Doria (links) en  
het Japanse oorlogsschip  
JS Takanami (rechts) voerden  
in oktober in het kader van  
de door de EU gesteunde 
operatie-Atalanta een  
piraterij bestrijdings oefening  
op zee uit in de Golf van Aden.
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NOTEN
(1) Ad-Dawlah al-Islāmīyah fī al-'Irāq wash-Shām.

(2) De Raad heeft 26 voorstellen aangenomen voor de wijziging van) verordeningen met betrekking tot andere 
sanctieregelingen, waaronder sanctieregelingen in verband met de acties van Rusland die de toestand in 
Oekraïne destabiliseren. De Commissie heeft zo haar vermogen getoond om in recordtijd EU-voorstellen voor 
sanctie gerelateerde verordeningen in te dienen, zodat de EU snel kan inspelen op politieke ontwikkelingen, 
zoals de crisis in Oekraïne.

(3) Deze benaming mag niet worden uitgelegd als een erkenning van de staat Palestina en laat de afzonderlijke 
standpunten van de lidstaten onverlet.

(4) Conclusies van de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie van 20 december 2012 http://europa.eu/rapid/
press-release_PRES-12-523_nl.htm).

(5) Conclusies van de Raad Algemene Zaken van 16 december 2014 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/en/er/146315.pdf).

(6) Conclusies van de Raad Algemene Zaken van 16 december 2014 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/146326.pdf).

(7) Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met 
Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de 
onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

(8) http://www.rcc.int/files/user/docs/reports/SEE2020-Baseline-Report.pdf

(9) http://eeas.europa.eu/china/docs/eu-china_2020_strategic_agenda_en.pdf

(10) http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/141008_02_en.pdf

(11) http://eeas.europa.eu/china/docs/eu_china_dialogues_en.pdf

(12) http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2014/141209_04_en.htm

(13) http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I089246

(14) http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140718_01_en.pdf

(15) http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140626_01_en.pdf

(16) http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-151_en.htm   
http://www.european-council.europa.eu/eu-japan-summit

(17) De brochure Africa Climate Briefing heeft tot doel de uitwisseling van kennis en overleg te vergemakkelijken door 
korte klimaatprofielen van alle Afrikaanse landen op te stellen en voorbeelden te verstrekken van projecten die 
relevant zijn voor het klimaat (http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/eu_climate_africa_en.pdf).

(18) Verordening (EU) nr. 234/2014 tot vaststelling van een partnerschapsinstrument voor samenwerking met 
derde landen (PB L 77 van 15.3.2014).   
Zie ook: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/partnership_instrument_en.htm

(19) Conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 16 december 2013 (http://consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/140119.pdf).

(20) Conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 12 mei 2014 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/EN/foraff/142563.pdf).

(21) Het Kwartet voor het Midden-Oosten is een groep die bestaat uit de EU, de VN, Rusland en de Verenigde 
Staten en die bemiddelt in het Israëlisch-Palestijnse conflict. De beginselen werden door het Kwartet vast-
gesteld en vervolgens in 2008 door de VN-Veiligheidsraad in zijn Resolutie 1850 (2008) goedgekeurd. Deze 
beginselen zijn de voorwaarden voor erkenning van een Palestijnse regering en bijgevolg van om het even 
welke Palestijnse partij die aan een Palestijnse regering deelneemt. Deze voorwaarden zijn: erkenning van de 
staat Israël, afwijzing van geweld, en aanvaarding van eerder geaccepteerde overeenkomsten tussen beide 
partijen.

(22) Conclusies van de Europese Raad van 30 augustus 2014 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/en/ec/144538.pdf).

(23) Conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 15 augustus 2014 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144313.pdf).

(24) Conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 22 juli 2014 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
Data/docs/pressdata/EN/foraff/144098.pdf).

(25) Conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 17 november 2014 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145800.pdf).

(26) Besluit 2014/829/GBVB houdende wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen 
tegen Iran (PB L 338 van 25.11.2014).

(27) In 2014 werd tussen de Iraakse autoriteiten en de Commissie een samenwerkingsprogramma voor Irak 
overeengekomen ten belope van 78 miljoen EUR en voor een looptijd van vier jaar. Dit programma zal steun 
bieden aan de lopende essentiële politieke processen door de wortels van het huidige geweld aan te pakken 
en structurele stabiliteit op de lange termijn te ondersteunen. De EU-projecten zullen zich specifiek richten op 
de ontwikkeling van democratische instellingen overeenkomstig de rechtsstaat en de beginselen van de 
mensenrechten en de toegang bevorderen tot nationaal openbaar onderwijs en tot energievoorziening voor 
behoeftigen en bewoners van afgelegen gebieden.

(28) http://eeas.europa.eu/delegations/myanmar/press_corner/all_news/news/2014/20140521_en.htm

(29) Conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 juni 2014 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/EN/foraff/143347.pdf).

(30) Blijvend engagement: Duurzaamheidspact ter continuele verbetering van de arbeidsrechten en de veiligheid 
in fabrieken van confectiekleding en breigoederen in Bangladesh (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/
july/tradoc_151601.pdf).

(31) http://eeas.europa.eu/asem/docs/20141016_chairs-statement-tenth-asia-europe-meeting_en.pdf

(32) http://ec.europa.eu/transport/modes/air/events/doc/eu-asean/joint-declaration.pdf

(33) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-133_en.htm

(34) Mededeling van de Commissie — Het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda voor 
verandering (COM(2011) 637).

(35) Mededeling van de Commissie — Een waardig leven voor iedereen: van wensbeeld naar collectieve maat-
regelen (COM(2014) 335).
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In 2014 waren de belangrijkste interne aandachtsgebieden van de EU-instellin-
gen de verkiezingen voor het Europees Parlement, de daaropvolgende herstruc-

turering aan het einde van het jaar en de succesvolle voortzetting van de bestaan-
de programma's en initiatieven binnen de EU, en tegelijk is de Europese Unie 
buiten haar grenzen een belangrijke rol blijven spelen bij moeilijke situaties, zoals 
de crisis in Oekraïne en de uitbraak van ebola in West-Afrika.

De nieuwe zittingsperiode van het Parlement is in juli begonnen, de nieuwe Com-
missie is begin november aangetreden en de Europese Raad heeft begin decem-
ber een nieuwe voorzitter gekregen. Ter voorbereiding van die veranderingen  
en ook nadien hebben de instellingen zich met name geconcentreerd op de af-
levering en de uitvoering van prioritaire groeibevorderende voorstellen. In het  
document „Een nieuwe start voor Europa: mijn agenda voor banen, groei, billijk-
heid en democratische verandering” (1) heeft de aantredende voorzitter van de 
Commissie zijn politieke beleidslijnen voorgesteld en de toon voor het nieuwe 
college gezet. Dat document, dat voortbouwt op de contacten met de politieke 
fracties in het Parlement en de op de Europese Raad van juni goedgekeurde stra-
tegische richtsnoeren voor de Unie (2), vormde het politieke contract met het 
Parlement en de Europese Raad, op basis waarvan de Commissie kon worden 
benoemd en aangesteld.

Het jaar 2014 was er een van institutionele vernieuwing.  
Op de foto's staan de huidige en voormalige leiders van de EU:

1. Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad tot en 
met 30 november (tweede van links), en Donald Tusk, voorzitter 
van de Europese Raad sinds 1 december (eerste van links); José 
Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie tot en met 
31 oktober (tweede van rechts), en Jean-Claude Juncker, voorzitter 
van de Europese Commissie sinds 1 november (eerste van rechts).

2. Martin Schulz, herkozen als voorzitter van het Europees Parlement 
in juli (rechts), en Antonis Samaras, premier van Griekenland en 
fungerend voorzitter van de Raad tot en met 30 juni (links).

3. Herman Van Rompuy (rechts) en Donald Tusk (links).

4. Donald Tusk (rechts) en Jean-Claude Juncker (links).

5. Catherine Ashton, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de 
Europese Commissie tot en met 31 oktober (links); en Federica 
Mogherini, hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter sinds 
1 november (rechts).

6. Donald Tusk (midden), Matteo Renzi, premier van Italië en 
fungerend voorzitter van de Raad tot en met 31 december (links),  
en Jean-Claude Juncker (rechts).
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Het Europees Parlement

De burgers van de EU kiezen om de vijf jaar in mei tijdens verkiezingen in de hele Unie 
wie hen vertegenwoordigt in het Europees Parlement. In 2014 werden overeen komstig 
het Verdrag van Lissabon 751 parlementsleden verkozen, die inmiddels hun mandaat 
hebben opgenomen. Vervolgens heeft het Parlement zijn rol gespeeld bij de goed-
keuring van het nieuwe college van commissarissen (zie hoofdstuk 1).

In de loop van het jaar heeft het Parlement een breed scala aan actuele onderwerpen 
besproken, zowel inzake intern beleid als inzake belangrijke internationale ontwikke-
lingen. Met name het Europees semester (en zijn sociale dimensie), jongerenwerk-
loosheid, met inbegrip van allerlei daarmee verband houdende initiatieven, en de di-
gitale eengemaakte markt waren terugkerende onderwerpen van discussie. De 
alar merende betalingstekorten en hun impact op essentiële beleidsterreinen vormden 
een andere aangelegenheid die regelmatig werd besproken, net zoals migratie, met 
bijzondere aandacht voor de situatie in het Middellandse Zeegebied. Het Parlement 
heeft ook bijzondere aandacht geschonken aan verschillende andere ontwikkelingen, 
zoals de uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie over gegevens-
bewaring, de kwestie van het vrije verkeer van personen en het suveillanceschandaal 
van het Amerikaanse National Security Agency (NSA). Wat externe betrekkingen  
betreft, hebben de situatie in Oekraïne en de betrekkingen tussen de EU en Rusland 
uiteraard de meeste aandacht gekregen bij de besprekingen, maar ook andere pro-
bleemgebieden werden op de voet gevolgd (zoals Irak, Syrië, Da'esh en Europese 
buitenlandse strijders, alsook Palestina). Verder hebben de onderhandelingen met de 
Verenigde Staten over een trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investerin-
gen (TTIP) bijzondere aandacht gekregen, en heeft het Parlement ook snel gereageerd 
op de uitbraak van ebola door de parameters voor de reactie van de EU te bespreken. 
Het jaar omvatte ook enkele belangrijke momenten, zoals de besprekingen naar 
aanleiding van de herdenking van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 100 jaar 
geleden, de herdenking van de val van de Berlijnse Muur 25 jaar geleden en het  
bezoek van paus Franciscus aan het Parlement.

Nog wat de debatten betreft, gingen sommige discussies ook over niet-wetgevings-
verslagen (zogenoemde initiatiefverslagen) van het Parlement, dat zo zijn standpunt 
over een aantal actuele/strategische kwesties kon bekendmaken, zoals de werking 
van de trojka (bestaande uit de Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het 
Internationaal Monetair Fonds), het beleidskader voor klimaat en energie tot 2030 en 
de tussentijdse evaluatie van het programma van Stockholm.

Paus Franciscus spreekt  
het Europees Parlement toe  
tijdens zijn eerste bezoek aan  
de wetgevende vergadering. 
Straatsburg, Frankrijk, 
25 november.



A L G E M E E N  V E R S L A G  2 0 1 4  —  H O O F D S T U K  6250

In oktober heeft de aftredende voorzitter van de Commissie, José Manuel Barroso, in 
de plenaire vergadering een afscheidstoespraak gegeven waarin hij terugblikte op 
zijn twee ambtstermijnen (zie ook het deel van dit hoofdstuk over de Commissie). De 
voorzitter riep op tot een „grote coalitie voor Europa” en spoorde alle voorstanders 
van de Unie aan zo eerlijk en moedig te zijn om de EU en haar waarden wanneer en 
waar nodig tegen populistische krachten, alsook in de nationale hoofdsteden te ver-
dedigen. Hij prees ook de samenwerking tussen de twee instellingen tijdens zijn twee 
ambtstermijnen als voorzitter van de Commissie.

In november heeft het Parlement een motie van afkeuring jegens de Commissie geleid 
door voorzitter Jean-Claude Juncker, ingediend door 76 leden van het Europees Par-
lement (EFDD en niet-ingeschrevenen), besproken en met een comfortabele meerder-
heid verworpen (101 stemmen voor, 461 tegen en 88 onthoudingen). In hetzelfde 
verband heeft de Conferentie van voorzitters van de politieke fracties vervolgens de 
Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement gemachtigd om twee 
verslagen over belastingontduiking op te stellen (een onderzoeksverslag om de situa-
tie te beoordelen en een initiatiefverslag van wetgevende aard om aanbevelingen 
voor maatregelen over te maken).

Het eerste werkprogramma van de nieuwe Commissie werd op 16 december, de dag 
van de vaststelling ervan, in de plenaire vergadering van het Parlement voorgesteld 
door voorzitter Juncker en eerste vicevoorzitter van de Commissie, Frans Timmer-
mans, bevoegd voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechts-
statelijkheid en het Handvest van de grondrechten, die de voornaamste richtsnoeren 
voor 2015 en de aanpak van de nieuwe Commissie in detail toelichtte (zie ook het 
deel van dit hoofdstuk over de Commissie).

Wetgeving

De productie van wetgeving van het Europees Parlement had betrekking op een breed 
scala aan voorstellen van de Commissie, met inbegrip van essentiële domeinen als 
vervoer, milieu, productveiligheid, overheidsopdrachten en financiële diensten, met 
bijzondere aandacht voor de bankenunie.

Het eerste deel van het jaar was bijzonder druk wat wetgeving betrof, aangezien het 
aftredende Parlement de nog onvoltooide werkzaamheden in de hoogste mate van 
het mogelijke wou afwerken, waardoor het een standpunt moest innemen in een zeer 
groot aantal dossiers. Als gevolg daarvan moest tijdens de laatste vergaderperiode 
van het aftredende Parlement (april) over maar liefst 96 dossiers worden gestemd.  
In de meeste gevallen diende de stemming van het Parlement ter goedkeuring van 
een overeenkomst waarover de medewetgevers al hadden onderhandeld, maar in 
bepaalde gevallen keurde het ondanks de blijvende meningsverschillen met de Raad 
zijn eigen standpunt goed, bijvoorbeeld inzake het gegevensbeschermingspakket.
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In februari heeft de plenaire vergadering het voorstel van de Commissie voor een 
nieuwe teeltmateriaalwetgeving (3) met een overweldigende meerderheid (15 stem-
men voor, 650 tegen en 13 onthoudingen) verworpen en de Commissie verzocht haar 
voorstel in te trekken en een nieuw voorstel in te dienen. Over het algemeen vonden 
de leden van het Europees Parlement dat de Commissie door het voorstel te veel 
macht zou krijgen en dat de lidstaten geen speelruimte zouden hebben om de nieuwe 
voorschriften op hun behoeften af te stemmen.

Hervorming van de parlementaire vragen/het vragenuur met 
de Commissie

In april heeft het Parlement een besluit tot wijziging van zijn reglement van orde met 
betrekking tot parlementaire vragen aangenomen. De nieuwe regels zijn van kracht 
vanaf de achtste zittingsperiode (de achtste sinds de eerste rechtstreekse verkiezin-
gen van het Europees Parlement in 1979). Zo is het onder meer verplicht om geschre-
ven vragen in elektronisch formaat in te dienen en mag ieder parlementslid maximaal 
vijf vragen per maand indienen. Bij wijze van uitzondering mogen er echter in papieren 
vorm bijkomende vragen worden gesteld, op voorwaarde dat zij door het betrokken 
parlementslid persoonlijk ingediend en ondertekend worden. Een jaar na het begin 
van hun toepassing zal het Parlement de nieuwe regels opnieuw beoordelen, met 
name wat betreft het indienen van bijkomende vragen. De regeling van het vragenuur 
met de Commissie is ook aangepast, vooral door de invoering van een lotingssysteem 
om vragen te stellen aan de commissarissen die voor het vragenuur in de plenaire 
vergadering aanwezig zijn (4).

Open Conferentie van  
voor  zitters van de politieke 
fracties van het Europees 
Parlement, in aanwezigheid  
van de voorzitter van de 
Europese Raad en de  
voor zitter van de Commissie. 
Brussel, België, 4 november.
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Standpunt van het Parlement over de institutionele en 
interinstitutionele kwesties

Het Parlement heeft in 2014 verschillende initiatiefverslagen (resoluties) goed gekeurd 
om zijn standpunt over interinstitutionele betrekkingen en institutionele aangelegen-
heden kenbaar te maken.

In maart heeft het Parlement een uitgebreid verslag over de tenuitvoerlegging van 
het Verdrag van Lissabon met betrekking tot het Europees Parlement goedgekeurd. 
De tekst verklaarde dat, volgens het Parlement, „een aantal kwesties, zoals gedele-
geerde handelingen, uitvoeringsmaatregelen, effectbeoordelingen, de behandeling 
van wetgevings initiatieven en parlementaire vragen, opnieuw moeten worden bezien” 
in het licht van de ervaringen die in deze zittingsperiode zijn opgedaan. Het heeft ook 
specifiek opgeroepen om opnieuw te onderhandelen over het Interinstitutioneel  
Akkoord „Beter wetgeven” van 2003 (5), „om rekening te houden met het nieuwe, door 
het Verdrag van Lissabon gecreëerde wetgevingskader, om de thans gangbare  
beproefde methoden te consolideren en het akkoord af te stemmen op de agenda 
voor slimme regelgeving”. Het heeft ook opgemerkt dat bepaalde bepalingen van het 
huidige kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Parlement en de Commissie 
„nog uitvoering en verdere uitbouw behoeven” en heeft de Commissie verzocht „zich 
op constructieve wijze met het Parlement te buigen over het huidige kaderakkoord en 
de tenuitvoerlegging ervan, met bijzondere aandacht voor de onderhandelingen over 
en de goedkeuring en uitvoering van internationale overeenkomsten”.

Op het gebied van de buitenlandse betrekkingen heeft het Parlement verzocht om de 
vaststelling van een memorandum van overeenstemming tussen vier partijen, te 
weten het Parlement, de Raad, de Commissie en de Europese Dienst voor extern  
optreden, over de samenhangende en doeltreffende verstrekking van informatie.

Er zijn ook uit budgettair oogpunt een aantal institutionele kwesties naar voren geko-
men, met name met betrekking tot de onderhandelingen over het meerjarig financieel 
kader (MFK) 2014-2020: welke lessen kunnen worden getrokken en hoe moet het 
verder? In een daarmee samenhangende resolutie heeft het Parlement zijn waarde-
ring uitgesproken voor de regelmatige politieke dialoog die is opgezet tussen het 
Parlement en de Commissie, in alle fasen van de voorbereiding van het verslag, en 
heeft het aangegeven dat die praktijk verder zou moeten worden uitgebouwd tot een 
meer gestructureerde dialoog tussen de twee instellingen voorafgaand aan de indie-
ning van voorstellen betreffende het MFK. Het Parlement betreurde echter dat de 
praktische modaliteiten voor samenwerking met de Raad grotendeels ad hoc blijven, 
aangezien het Verdrag niet in bepalingen voorziet, en vond dat er verder moest wor-
den gewerkt om „de Raad meer rekening te doen houden met de argumenten en 
standpunten van het Parlement”. Het verslag stelt dat elke toekomstige conventie ter 
voorbereiding van verdrags wijzigingen voorstellen moet doen voor een „stelsel van 
echte medebeslissing” tussen het Parlement en de Raad over de goedkeuring van het 
MFK en besluiten betreffende de eigen middelen.

Martin Schulz, voorzitter van het 
Europees Parlement, reikt de 

Sacharovprijs voor de vrijheid  
van denken 2014 uit aan  

dokter Denis Mukwege uit de 
Democratische Republiek Congo, 
als teken van erkenning voor het 
bewonderenswaardige werk van 

de arts, die in zijn land strijdt voor 
de waardigheid van vrouwen, 

gerechtigheid en vrede. 
Straatsburg, Frankrijk, 

26 november.
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De Europese Raad

Net zoals in de voorbije jaren heeft de Europese Raad ook in 2014 een centrale rol 
gespeeld in de aansturing van de algemene koers van het EU-systeem en in de 
strategische aansturing van het optreden van de andere instellingen op de belang-
rijkste beleidsgebieden: van het industriebeleid en justitie, over veiligheid en vrijheid 
tot de goedkeuring van een nieuw EU-beleidskader voor klimaatverandering en 
energie tot 2030.

De Europese Raad is vijfmaal in gewone zitting bijeengekomen, in maart (twee zit-
tingen), juni, oktober en december, en er waren buitengewone vergaderingen op 
16 juli en 30 augustus. De Eurotop heeft op 24 oktober vergaderd. Op 27 mei heeft er 
een informele ontmoeting van de staatshoofden en regeringsleiders plaatsgevonden 
om de balans op te maken van de resultaten van de Europese verkiezingen.

In de loop van het jaar stond het vaststellen van een nieuwe gemeenschappelijke 
strategie van de EU voor banen en groei en de reactie op de crisis in Oekraïne op de 
agenda van de Europese Raad, samen met de besluiten in verband met de topbenoe-
mingen binnen het EU-systeem: de voorzitter van de Commissie en het college van 
commissarissen, de voorzitter van de Europese Raad en de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

De Europese Raad heeft een belangrijke rol gespeeld bij het bepalen van de reactie 
van de EU op de crisis in Oekraïne door hervormingen te steunen, met name via het 
pakket macrofinanciële bijstand en de agenda voor hervormingen, door de politieke 
overgang in het land te bevorderen en door Rusland economische sancties op te 
leggen na de onrechtmatige annexatie van de Krim en de destabiliserende acties van 
Rusland in Oekraïne. De betrekkingen tussen de EU en Oekraïne werden versterkt 
door de ondertekening van een associatieovereenkomst in juni. Wat uitbreiding be-
treft, heeft de Europese Raad ook in juni het besluit goedgekeurd om Albanië de status 
van kandidaat-lidstaat te verlenen.

De Europese Raad heeft ook een cruciale rol gespeeld met betrekking tot de vaststel-
ling van het kader voor klimaat en energie 2030, waarin de prioriteiten van de EU op 
dat gebied en met het oog op de belangrijke internationale onderhandelingen in Lima 
(Peru) en Parijs (Frankrijk) worden vastgelegd.

De deelnemers aan de Europese 
Raad van 23 oktober in Brussel, 
België; de laatste die Herman 
Van Rompuy organiseerde in  
zijn hoedanigheid van voorzitter. 
Hij poseert te midden van zijn 
kleinkinderen.
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De Europese Raad heeft een belangrijke rol gespeeld bij de overgang naar een nieuwe 
Commissie. In juni heeft hij in dat verband Jean-Claude Juncker voorgedragen als 
toekomstige voorzitter van de Commissie. Anders dan in de voorgaande jaren, toen 
het besluit bij consensus werd genomen, heeft de Europese Raad deze keer een  
besluit met gekwalificeerde meerderheid genomen, overeenkomstig de bepalingen 
van het Verdrag van Lissabon. Op 15 juli werd de heer Juncker door het Parlement 
verkozen. Na een akkoord met verkozen voorzitter Jean-Claude Juncker heeft de 
buitengewone Europese Raad van 30 augustus Federica Mogherini benoemd tot hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vice-
voorzitter van de Commissie (HV/VV). Bij consensus heeft de Raad ook Donald Tusk, 
de voormalige premier van Polen, verkozen als de volgende voorzitter van de Euro-
pese Raad; zijn ambtstermijn van tweeënhalf jaar is begonnen op 1 december 2014. 
Het hele college van commissarissen werd door de Europese Raad tijdens zijn bijeen-
komst in oktober benoemd; hun ambtstermijn is ingegaan op 1 november.

De Europese Raad heeft niet alleen de nieuwe topfuncties binnen de EU ingevuld, 
maar heeft ook de prioriteiten voor de nieuwe instellingen vastgelegd door de „stra-
tegische agenda voor de Unie in tijden van verandering” voor de periode 2014-2020 
goed te keuren. De strategische agenda bevat de prioriteiten die de Europese Raad 
voor de volgende zittingsperiode heeft vastgelegd. De vijf overkoepelende prioriteiten 
die de leidraad vormen voor het optreden van de Europese Unie in deze periode zijn: 
sterkere economieën met meer banen; samenlevingen die kunnen activeren en be-
schermen; een zekere toekomst qua energie en klimaat; een vertrouwde ruimte van 
fundamentele vrijheden; en doeltreffend gemeenschappelijk optreden in de wereld.

Voorts heeft de Europese Raad in juni strategische richtsnoeren voor de toekomst 
goedgekeurd die voorzien in oriëntaties voor de wetgevende en operationele pro-
grammering inzake justitie en binnenlandse zaken (zie hoofdstuk 4).

José Manuel Barroso,  
voorzitter van de Europese 

Commissie (tweede van rechts),  
ontvangt Herman Van Rompuy,  

voorzitter van de Europese Raad  
(tweede van links), Donald Tusk, 
voor ge dragen voorzitter van de 

Europese Raad (uiterst links),   
en Jean-Claude Juncker,  

verkozen voorzitter van de 
Europese Commissie (uiterst 

rechts). Donald Tusk trad aan op 
1 december en Jean-Claude 

Juncker op 1 november.
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De Raad van de Europese Unie

In 2014 werd het roulerende voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie 
door Griekenland en Italië bekleed, respectievelijk in de eerste en de tweede helft 
van het jaar. De prioriteiten van het Griekse voorzitterschap waren uitbreiding, groei 
en werkgelegen heid, en mobiliteit. Het Italiaanse voorzitterschap heeft van groei en 
werkgelegenheid, een ruimte voor vrijheid en veiligheid, de volledige uitoefening 
van burgerschapsrechten en een grotere rol voor Europa in de wereld zijn prioritei-
ten gemaakt.

Tijdens deze twee voorzitterschapsperiodes is de Raad in zijn tien mogelijke formaties 
bijeengekomen: de Raad Algemene Zaken; de Raad Buitenlandse Zaken (onder het 
voorzitterschap van de HV/VV); de Raad Economische en Financiële Zaken (waaronder 
begroting); de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (waaronder civiele bescherming); 
de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenbescher-
ming; de Raad Concurrentievermogen (interne markt, industrie, onderzoek en de 
ruimte vaart); de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie; de Raad Landbouw en 
Visserij; de Raad Milieu; en de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport.

De agenda’s van de verschillende Raadsformaties weerspiegelden de realiteit van 
een jaar van institutionele overgang tussen twee Commissies en twee zittingsperio-
des van het Parlement. Terwijl de wetgevende activiteit piekte in de maanden janu-
ari, februari en maart, wat overeenkomt met de laatste maanden van de zittings-
periode van het Parlement, nam zij in de daaropvolgende maanden begrijpelijkerwijs 
af, en vond dan voornamelijk plaats op gebieden waar de medebeslissingsprocedure 
niet de normale besluitvormingsprocedure is, zoals externe betrekkingen, belastin-
gen en economische zaken.

Antonis Samaras, premier  
van Griekenland (links), naast 
Martin Schulz, voorzitter van  
het Europees Parlement (rechts), 
geeft een persconferentie  
over het aftredende Griekse 
voorzitterschap van de Raad  
in de eerste helft van 2014. 
Straatsburg, Frankrijk, 2 juli 2014.
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Het Italiaanse voorzitterschap hield er in de tweede helft van het jaar een ambitieuze 
agenda op het gebied van de instellingen op na, met als doel het proces van institu-
tionele overgang te begeleiden. In dat verband heeft het voorzitterschap de Groep 
vrienden van het voorzitterschap in het leven geroepen, met een mandaat om de 
werking van het EU-systeem te analyseren, alsook zijn vermogen om te zorgen voor 
een passende follow-up van de strategische agenda die door de Europese Raad van 
juni is aangenomen. De groep is vier keer bijeengekomen en heeft verschillende 
kwesties van horizontale aard besproken, zoals het beginsel van subsidiariteit, even-
redigheid en bevoegdheids toedeling, de rol van de nationale parlementen, de werking 
van de trialogen, gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen, interinstitutio-
nele wetgevings programmering en de werking van de Raad. Het voorzitterschap heeft 
in de Raad Algemene Zaken van december een verslag ingediend over het resultaat 
van die besprekingen.

De Raad Algemene Zaken was het centrale forum waar maatregelen werden bespro-
ken om het functioneren van de instellingen te verbeteren zonder de Verdragen te 
hervormen. In het bijzonder bleek uit overleg binnen de Raad dat er steun was voor 
de herziening van het Interinstitutioneel Akkoord „Beter wetgeven” van 2003 en om 
het gezamenlijk akkoord over medebeslissingen bij te werken. Wat interinstitutionele 
programmering betreft, heeft de Raad samen met de Commissie deelgenomen aan 
een discussie over de prioritaire initiatieven in het kader van het jaarlijks werkprogram-
ma voor 2015. Parallel daaraan werd trilateraal overleg tussen het Parlement, de 
Raad en de Commissie opgestart om een kader voor interinstitutionele programme-
ring en de vaststelling van prioriteiten te ontwikkelen.

Matteo Renzi, premier van Italië, 
stelt het programma van het 

Italiaanse voorzitterschap van  
de Raad voor de tweede helft 

van 2014 voor in het Europees 
Parlement. Straatsburg,  

Frankrijk, 2 juli.
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Een nieuw systeem van stemming met dubbele meerderheid in de Raad (een meer-
derheid van de lidstaten en van de bevolking), ingevoerd door het Verdrag van  
Lissabon, is in werking getreden. Het nieuwe systeem heeft de weging van de stem-
men tussen de lidstaten gewijzigd. Op de middellange termijn kan de verandering van 
de regels ook een effect hebben op het stemgedrag en de coalitiestrategieën in de 
Raad.

WEGING VAN DE STEMMEN VAN DE LIDSTATEN IN DE RAAD  
AAN DE HAND VAN DE BEVOLKINGSCIJFERS (2014)

Lidstaat Bevolking (× 1 000)
Percentage van de totale 

bevolking van de Unie

Duitsland 80 523,7 15,93

Frankrijk 65 633,2 12,98

Verenigd Koninkrijk 63 730,1 12,61

Italië 59 685,2 11,81

Spanje 46 704,3 9,24

Polen 38 533,3 7,62

Roemenië 20 057,5 3,97

Nederland 16 779,6 3,32

België 11 161,6 2,21

Griekenland 11 062,5 2,19

Tsjechië 10 516,1 2,08

Portugal 10 487,3 2,07

Hongarije 9 908,8 1,96

Zweden 9 555,9 1,89

Oostenrijk 8 451,9 1,67

Bulgarije 7 284,6 1,44

Denemarken 5 602,6 1,11

Finland 5 426,7 1,07

Slowakije 5 410,8 1,07

Ierland 4 591,1 0,91

Kroatië 4 262,1 0,84

Litouwen 2 971,9 0,59

Slovenië 2 058,8 0,41

Letland 2 023,8 0,40

Estland 1 324,8 0,26

Cyprus 865,9 0,17

Luxemburg 537,0 0,11

Malta 421,4 0,08

Totaal 505 572,5 100

Drempel voor gekwalificeerde 
meerderheid

328 622,1 65
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De Europese Commissie

In het laatste jaar van haar mandaat heeft de tweede Commissie-Barroso het zwaar-
te punt op realisatie en uitvoering gelegd. In het bijzonder heeft zij bepaald welke 
groeibevorderende voorstellen prioritair waren en tegen het einde van de zittings -
periode van het Parlement moesten worden afgerond, en heeft zij de medewetgevers 
geholpen bij de voltooiing van hun werk inzake een groot aantal belangrijke voorstel-
len, met name de afronding van de bankenunie, de eengemaakte markt en de digi-
tale agenda. De Commissie heeft er ook voor gezorgd dat de nieuwe finan cierings -
programma’s van de EU in het kader van het MFK voor de periode 2014-2020 spoedig 
operationeel zouden worden, met name om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Zij is 
ook blijven werken aan een hechtere Economische en Monetaire Unie en een intensie-
vere samenwerking met en tussen de lidstaten om de Europa 2020-strategie middels 
het Europees semester uit te voeren. Bovendien heeft de Commissie bijgedragen tot 
de sluiting van het akkoord over het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en 
tot de lancering van het gemeenschappelijk toezichts mechanisme in november.

De Commissie heeft ook van de gelegenheid gebruikgemaakt om voor een aantal 
belangrijke sectoren een visie en strategieën op langere termijn te ontwikkelen: ener-
gie en klimaatverandering; een modern industriebeleid; beleid inzake justitie en bin-
nenlandse zaken; en de rechtsstaat.

Sinds de Europese verkiezingen hebben vicevoorzitters van de Commissie Viviane 
Reding, Antonio Tajani en Olli Rehn alsmede commissaris Janusz Lewandowski zitting 
in het Parlement. Zij werden vanaf 18 juli tot het einde van de zittingsperiode van de 
tweede Commissie-Barroso vervangen door respectievelijk Martine Reicherts (Justitie, 
Grondrechten en Burgerschap), Ferdinando Nelli Feroci (Industrie en Ondernemer-
schap), Jyrki Katainen (Economische en Monetaire Zaken en de Euro) en Jacek Dominik 
(Financiële Programmering en Begroting).
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In een terugblik op zijn tien jaar aan het hoofd van de Commissie heeft aftredend 
voorzitter José Manuel Barroso benadrukt dat de EU, ook al werd zij geconfronteerd 
met veel problemen, constitutionele, financiële en economische, maar ook externe, 
verenigd en open is gebleven, en dat zij sterker is en beter toegerust voor de toekomst 
dan vóór de crisis. De EU en de eurozone zijn gegroeid, de bevoegdheden van de EU 
zijn uitgebreid, de democratie is versterkt en de Commissie en de ECB hebben belang-
rijke nieuwe bevoegdheden gekregen op het gebied van economisch bestuur. De  
aftredende voorzitter heeft ook benadrukt dat de EU haar externe en wereldwijde 
verantwoordelijkheden ernstig neemt, door op basis van principes en waarden te rea-
geren op de crisis in Oekraïne, door de leiding te nemen in de aanpak van de ebola-
crisis, met een sterk klimaatbeleid, met aanhoudende inspanningen voor het ontwik-
kelings- en nabuurschapsbeleid en met een ambitieuze handelsagenda. Hij trok de 
persoonlijke conclusie dat de EU haar doelstellingen heeft kunnen verwezenlijken door 
samenwerking tussen de instellingen van de EU, niet door confrontatie, zelfs wanneer 
het democratische proces in de EU soms lang kon aanslepen. Hij herinnert zich met 
name de bijzondere relatie van zijn Commissie met het Parlement en zijn samen-
werking met Herman Van Rompuy, de eerste voorzitter van de Europese Raad.

Op 16 december heeft de nieuwe Commissie haar eerste werkprogramma aangeno-
men, voortbouwend op de tien prioriteiten die de nieuwe voorzitter van de Commissie, 
Jean-Claude Juncker (6), in zijn politieke beleidslijnen had geschetst, en op gedachte-
wisselingen met de andere instellingen.

Jean-Claude Juncker,  
verkozen voorzitter van de 
Europese Commissie, stelt  
in de plenaire vergadering  
van het Europees Parlement  
op 22 oktober in Straatsburg, 
Frankrijk, het nieuwe college  
van commissarissen en  
hun programma voor.
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In 2015 zullen de werkzaamheden van de Commissie nog steeds gericht zijn op ba-
nen, groei en investeringen, met name naar aanleiding van het investeringsplan dat 
in november werd voorgesteld, alsmede op een pakket voor de digitale eengemaakte 
markt en een strategisch kader voor de energie-unie. Het werkprogramma voor 2015 
bewijst dat de Commissie veel belang hecht aan betere regelgeving, met name mid-
dels een lijst van maatregelen die zijn vastgesteld in het kader van het programma 
van de Commissie voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (Refit). Het bevat 
ook een lijst met voorstellen die de Commissie, na een grondig onderzoek van alle  
bij het Parlement en de Raad aanhangige voorstellen, overweegt in te trekken of te 
wijzigen. Na de goedkeuring van het werkprogramma voor 2015 is de Commissie van 
plan nauw samen te werken met het Parlement en de Raad om betreffende essen tiële 
voorstellen snel vooruitgang te boeken.

Het nieuwe college van 
commissarissen 2014–2019
en hun portefeuilles

Jean-Claude Juncker
VOORZITTER

Kristalina Georgieva
VICEVOORZITTER
Begroting en 
Personeelszaken

Valdis Dombrovskis
VICEVOORZITTER
Euro en Sociale Dialoog

Johannes Hahn
Nabuurschapsbeleid
en Uitbreidings-
onderhandelingen

Miguel Arias Cañete
Klimaatactie en Energie

Frans Timmermans
EERSTE VICEVOORZITTER
Betere Regelgeving,
Interinstitutionele
Betrekkingen, Rechts-
statelijkheid en het Hand-
vest van de grondrechten

Andrus Ansip
VICEVOORZITTER
Digitale Eengemaakte 
Markt

Jyrki Katainen
VICEVOORZITTER
Banen, Groei, 
Investeringen en 
Concurrentievermogen

Cecilia Malmström
Handel

Federica Mogherini
VICEVOORZITTER
Hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor 
buitenlandse zaken 
en veiligheidsbeleid

Maroš Šefčovič
VICEVOORZITTER
Energie-unie

Günther Oettinger
Digitale Economie 
en Samenleving

Neven Mimica
Internationale 
Samenwerking 
en Ontwikkeling
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De drie instellingen werken ook aan een verbeterde gezamenlijke programmering om 
de uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd zo goed mogelijk aan te pak-
ken. De Commissie heeft zich ertoe verbonden in 2015 een voorstel voor een nieuw 
Interinstitutioneel Akkoord „Beter wetgeven” in te dienen, dat ook een deel over inter-
institutionele programmering kan bevatten.

Marianne Thyssen
Werkgelegenheid, Sociale 
Zaken, Vaardigheden en 
Arbeidsmobiliteit

Karmenu Vella
Milieu, Maritieme Zaken 
en Visserij

Phil Hogan
Landbouw en 
Plattelandsontwikkeling

Elżbieta Bieńkowska
Interne Markt, Industrie, 
Ondernemerschap en 
Midden- en Kleinbedrijf

Corina Crețu
Regionaal Beleid 

Pierre Moscovici
Economische en Financiële 
Zaken, Belastingen en 
Douane

Vytenis Andriukaitis
Gezondheid en 
Voedselveiligheid

Jonathan Hill
Financiële Stabiliteit, 
Financiële Diensten en 
Kapitaalmarktenunie

Věra Jourová
Justitie, 
Consumentenzaken 
en Gendergelijkheid

Margrethe Vestager
Mededinging

Christos Stylianides
Humanitaire Hulp 
en Crisisbeheersing

Dimitris Avramopoulos
Migratie, Binnenlandse 
Zaken en Burgerschap

Violeta Bulc
Vervoer

Tibor Navracsics
Onderwijs, Cultuur, 
Jongerenzaken en Sport

Carlos Moedas
Onderzoek, Wetenschap 
en Innovatie

Jean-Claude Juncker, de  
nieuwe voorzitter van de 
Europese Commissie (links), 
vergezeld van Margaritis Schinas, 
eerste woordvoerder van de 
Europese Commissie sinds 
1 november (rechts), geeft  
na de eerste vergadering  
van het college van de nieuwe 
Commissie, op 5 november,  
uitleg aan de media. Berlaymont-
gebouw, Brussel, België.
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Het Hof van Justitie van de Europese Unie

Het Hof van Justitie en het Gerecht hebben belangrijke uitspraken gedaan op een 
groot aantal verschillende gebieden van het EU-recht. De volgende zijn van bijzonder 
belang.

Burgerschap van de Europese Unie

Zaak C-333/13 (7), Dano — Om toegang te krijgen tot bepaalde sociale voordelen 
kunnen onderdanen van andere lidstaten alleen aanspraak maken op een gelijke be-
handeling als onderdanen van de gastlidstaat indien hun verblijfsrecht voldoet aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het vrije verkeer van EU-burgers (8). 
Overeenkomstig die richtlijn is de gastlidstaat niet verplicht sociale bijstand toe te 
kennen gedurende de eerste drie maanden van verblijf. Wanneer dat verblijf langer 
duurt dan drie maanden, maar korter dan vijf jaar, moeten economisch inactieven 
over voldoende eigen middelen van bestaan beschikken. Dienovereenkomstig verzet-
ten Richtlijn 2004/38/EG en Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie 
van de socialezekerheids stelsels (9) zich niet tegen de regeling van een lidstaat op 
grond waarvan onderdanen van andere lidstaten zijn uitgesloten van het recht op 
bepaalde „bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties”, 
terwijl deze prestaties wel worden toegekend aan de onderdanen van het gastland 
die zich in dezelfde situatie bevinden, voor zover deze onderdanen van andere lid-
staten in het gastland geen verblijfsrecht genieten krachtens de richtlijn.

Vrij verkeer van goederen

Zaak C-573/12 (10), Ålands Vindkraft — Artikel 34 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) verzet zich niet tegen een nationale wettelijke 
regeling die bij de toekenning van verhandelbare certificaten aan groenestroom-
producenten enkel rekening houdt met de in de betrokken staat geproduceerde 
groene stroom en die de leveranciers en bepaalde verbruikers van elektriciteit ver-
plicht om jaarlijks, op straffe van betaling van een specifiek recht, bij de bevoegde 
autoriteit een met een deel van hun totale elektriciteitslevering of -verbruik overeen-
stemmend aantal van die certificaten in te leveren.

Het hoofdgebouw van het  
Hof van Justitie van de  

Europese Unie in Luxemburg.
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Aanpassing van wetgeving

Auteursrechten en naburige rechten
Zaak C-201/13 (11), Deckmyn en Vrijheidsfonds — Overeenkomstig Richtlijn 
2001/29/EG inzake het auteursrecht en de naburige rechten (12) hebben de houders 
van de rechten op het geparodieerde werk, indien een parodie een discriminerende 
boodschap weergeeft (bijvoorbeeld door de oorspronkelijke figuren te vervangen door 
gesluierde en gekleurde figuren), er in principe belang bij dat hun werk niet met een 
dergelijke boodschap wordt geassocieerd.

Zaak C-117/13 (13), Eugen Ulmer — Overeenkomstig dezelfde Richtlijn 2001/29/EG 
mag een lidstaat toestaan dat bibliotheken zonder toestemming van de rechtheb-
benden boeken die deel uitmaken van hun verzameling digitaliseren om ze op elek-
tronische leespunten beschikbaar te stellen. Een lidstaat mag, binnen bepaalde 
grenzen en onder bepaalde voorwaarden, waaronder de betaling van een billijke 
vergoeding aan de rechthebbenden, toestaan dat gebruikers de boeken die door de 
bibliotheek zijn gedigitaliseerd, afdrukken op papier of opslaan op een USB-stick.

Bescherming van persoonsgegevens
Zaak C-131/12 (14), Google Spain en Google — Overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (15) is de 
exploitant van de zoekmachine ertoe verplicht om, in bepaalde omstandigheden, van 
de na een zoekopdracht op de naam van een persoon weergegeven resultatenlijst de 
koppelingen te verwijderen naar door derden gepubliceerde websites die informatie 
over die persoon bevatten. Het Hof heeft verduidelijkt dat zoekmachines verantwoor-
delijken voor de verwerking van persoonsgegevens zijn, en dat zoekmachines, zoals 
Google, zich daarom bij de behandeling van persoonlijke gegevens niet aan hun ver-
antwoordelijkheden krachtens het EU-recht kunnen onttrekken. Het voorstel van de 
Commissie van 2012 tot hervorming van de gegevensbescherming in de EU voert een 
expliciet recht om te worden vergeten in. Zie het deel over gegevensbescherming in 
hoofdstuk 4 voor nadere informatie over die uitspraak.

Gevoegde zaken C-293/12 en C-594/12 (16), Digital Rights Ireland en Seitlinger e.a. 
— Door te eisen dat gegevens worden bewaard die betrekking hebben op elektroni-
sche communicatie en die gedetailleerde informatie verstrekken over het privéleven 
van de personen waarvan de gegevens worden bewaard, en door de bevoegde natio-
nale autoriteiten de mogelijkheid te verlenen die gegevens te raadplegen, mengt de 
richtlijn gegevensbewaring (17) zich op bijzonder ernstige wijze in de grondrechten op 
eerbiediging van het privéleven en het beschermingsniveau van persoonsgegevens. 
Door de richtlijn gegevensbewaring goed te keuren, heeft de wetgever van de Unie de 
door het evenredigheidsbeginsel gestelde grenzen overschreden. De zeer ruime en 
bijzonder zware inmenging van de richtlijn in de betrokken grondrechten is niet nauw-
keurig omkaderd door bepalingen die kunnen waarborgen dat een dergelijke inmen-
ging daadwerkelijk beperkt is tot het strikt noodzakelijke. Bovendien biedt de richtlijn 
niet voldoende waarborgen dat de bewaarde gegevens doeltreffend worden be-
schermd tegen het risico van misbruik en tegen elke onrechtmatige raadpleging en 
elk onrechtmatig gebruik van deze gegevens.
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Sociaal beleid
Zaak C-167/12 (18), D. en zaak C-363/12 (19), Z. — Overeenkomstig Richtlijn 92/85/EEG 
inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van 
de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwanger-
schap, na de bevalling en tijdens de lactatie (20) en Richtlijn 2006/54/EG betreffende 
de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van man-
nen en vrouwen in arbeid en beroep (21) zijn de lidstaten niet gehouden met moeder-
schapsverlof overeenkomend betaald verlof toe te kennen aan moeders die een kind 
hebben gekregen via een draagmoederschapsovereenkomst, of zij nu de biologische 
moeder van het kind zijn, dan wel de volledige en permanente ouderlijke macht over 
het kind toegekend hebben gekregen.

Zaak C-176/12 (22), Association de médiation sociale — Artikel 27 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie, betreffende het grondrecht op informatie 
en raadpleging van de werknemers, volstaat niet op zich om aan particulieren een 
recht te verlenen waarop een beroep kan worden gedaan teneinde een nationale be-
paling die strijdig is met Richtlijn 2002/14/EG tot vaststelling van een algemeen kader 
betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese  
Gemeenschap (23), buiten toepassing te laten.

Economisch beleid

Zaak C-270/12 (24), Verenigd Koninkrijk/Parlement en Raad — Het Hof heeft geoor-
deeld dat de bevoegdheden die krachtens de verordening betreffende short selling en 
bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps (25) aan een EU-agentschap, de Euro-
pese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA), zijn gedelegeerd, nauwkeurig zijn 
omkaderd en door de rechter kunnen worden getoetst aan de door het delegerende 
gezag vastgestelde doelstellingen. Het Hof heeft geconcludeerd dat die bevoegd-
heden verenigbaar zijn met het VWEU en dat artikel 114 VWEU een passende rechts-
grondslag vormt.

Binnenlandse zaken

Gevoegde zaken C-473/13 en C-514/13 (26), Bero en Bouzalmate, en zaak C-474/13 (27), 
Pham — Overeenkomstig de terugkeerrichtlijn (28) moet bewaring met het oog op de 
verwijdering van derdelanders die illegaal op hun grondgebied verblijven in de regel 
plaatsvinden in gespecialiseerde inrichtingen voor bewaring. Daaruit volgt dat de 
nationale instanties die belast zijn met de toepassing van die eis in staat moeten zijn 
tot het vasthouden van onderdanen van derde landen in gespecialiseerde inrichtingen 
voor bewaring, onafhankelijk van de administratieve of de grondwettelijke structuur 
van de lidstaat waaronder die diensten vallen.

Zaak C-129/14 PPU (29), Spasic — De bijkomende voorwaarde voor tenuitvoerlegging 
vastgelegd in de Schengenuitvoeringsovereenkomst (SUO), die bepaalt dat het begin-
sel ne bis in idem enkel van toepassing is indien de eerste opgelegde straf is onder-
gaan, daadwerkelijk ten uitvoer wordt gelegd of op grond van de wetten van de ver-
oordelende staat niet meer ten uitvoer kan worden gelegd, is een inperking van het 
beginsel ne bis in idem die verenigbaar is met artikel 50 van het Handvest van de 
grondrechten.
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Vrij verkeer van personen

Gevoegde zaken C-58/13 en C-59/13 (30), Torresi — Het feit dat een onderdaan van 
een lidstaat die in dezelfde lidstaat een universitair diploma heeft behaald, zich naar 
een andere lidstaat begeeft om daar een beroepskwalificatie van advocaat te verwer-
ven, om vervolgens terug te keren naar zijn lidstaat om er het beroep van advocaat 
uit te oefenen onder de beroepstitel die hij heeft verkregen in de andere lidstaat, is de 
realisatie van een van de doelstellingen van Richtlijn 98/5/EG betreffende de vestiging 
van advocaten (31) en vormt geen misbruik van het recht van vestiging. Ook het feit 
dat de indiening van de aanvraag tot inschrijving op het tableau van gevestigde ad-
vocaten kort na de verkrijging van de beroepstitel in de lidstaat van herkomst heeft 
plaatsgevonden, vormt geen rechtsmisbruik, daar die richtlijn niet als voorwaarde 
stelt dat de betrokkene gedurende een bepaalde periode praktijkervaring in de lidstaat 
van herkomst dient te hebben opgedaan.

Het vrij verrichten van diensten, de Europese Economische 
Ruimte

Zaak C-83/13 (32), Fonnship en Svenska Transportarbetarförbundet — Een vennoot-
schap die in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) is gevestigd en 
eigenaar is van een onder de vlag van een derde land varend schip waarmee zee-
vervoerdiensten vanuit of naar een EER-lidstaat worden verricht, kan zich beroepen 
op het vrij verrichten van diensten, op voorwaarde dat die vennootschap op basis van 
de exploitatie van dat schip kan worden aangemerkt als verrichter van die diensten 
en de ontvangers daarvan zijn gevestigd in andere EER-lidstaten dan die waarin die 
vennootschap is gevestigd.

Directe belasting

Zaak C-80/12 (33), Felixstowe Dock and Railway Company e.a. — De artikelen 49 en 
54 VWEU moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een wettelijke 
regeling van een lidstaat, volgens welke een ingezeten vennootschap die tot een 
groep behoort de overdracht kan krijgen van het verlies van een andere ingezeten 
vennootschap die deel uitmaakt van een consortium, wanneer een „schakelvennoot-
schap” die tegelijk tot deze groep behoort en van dat consortium deel uitmaakt, 
eveneens in deze lidstaat is gevestigd, ongeacht de plaats van vestiging van de ven-
nootschappen die zelf of via tussenvennootschappen het kapitaal van de schakelven-
nootschap en de andere vennootschappen die bij de verliesoverdracht zijn betrokken 
in handen hebben, terwijl die verliesoverdracht niet mogelijk is wanneer de schakel-
vennootschap in een andere lidstaat is gevestigd.
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Instellingen

Zaak C-292/11 P (34), Commissie/Portugal — In het kader van de terugvordering van 
een dwangsom opgelegd door het Hof van Justitie kan de Commissie de verenigbaar-
heid met het EU-recht van een nationale wettelijke regeling die niet eerder door het 
Hof van Justitie is onderzocht, niet beoordelen. Een bevoegdheid van de Commissie 
om dat te beoordelen en die van het Gerecht om de wettigheid daarvan te toetsen, 
zouden namelijk afbreuk doen aan de uitsluitende bevoegdheid van het Hof om uit-
spraak te doen over de verenigbaarheid van een nationale wettelijke regeling met het 
EU-recht.

Zaak C-427/12 (35), Commissie/Parlement en Raad — Wanneer de wetgever van de 
Unie in een wetgevingshandeling krachtens artikel 290, lid 1, VWEU aan de Commis-
sie een gedelegeerde bevoegdheid verleent, is die laatste belast met de vaststelling 
van regels ter aanvulling of wijziging van niet-essentiële onderdelen van die hande-
ling. Volgens de tweede alinea van artikel 290, lid 1, VWEU moeten de doelstellingen, 
de inhoud, de strekking en de duur van de bevoegdheidsdelegatie uitdrukkelijk worden 
afgebakend in de wetgevingshandeling die deze delegatie verleent. Dat vereiste im-
pliceert dat een gedelegeerde bevoegdheid wordt verleend voor de vaststelling van 
regels die aansluiten bij de in de basiswetgevingshandeling vastgestelde regeling. 
Wanneer dezelfde wetgever de Commissie echter op grond van artikel 291, lid 2, 
VWEU een uitvoerings bevoegdheid verleent, is de Commissie belast met de nadere 
bepaling van de inhoud van een wetgevingshandeling om ervoor te zorgen dat deze 
in alle lidstaten volgens eenvormige voorwaarden wordt uitgevoerd. De wetgever van 
de Unie beschikt over een beoordelingsbevoegdheid wanneer hij beslist om de Com-
missie een gedelegeerde bevoegdheid op grond van artikel 290, lid 1, VWEU dan wel 
een uitvoerings bevoegdheid op grond van artikel 291, lid 2, VWEU te verlenen. De 
rechterlijke toetsing is dan ook beperkt tot de vraag of de wetgever zonder kennelijke 
beoordelingsfouten redelijkerwijze tot de slotsom is kunnen komen dat, enerzijds, de 
door hem in een basiswetgevingshandeling vastgestelde regeling slechts nader hoeft 
te worden bepaald zonder dat niet-essentiële onderdelen ervan hoeven te worden 
gewijzigd of aangevuld, en anderzijds, de bepalingen van die basiswetgevingshande-
ling eenvormige uitvoerings voorwaarden eisen.
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De Europese Centrale Bank

De belangrijkste besluiten genomen in 2014

Het hoofdmandaat van de ECB is het handhaven van de prijsstabiliteit. De Bank treedt 
ook op als leidende financiële autoriteit en streeft ernaar de financiële stabiliteit te 
waarborgen en de financiële integratie in Europa te bevorderen. Prijsstabiliteit wordt 
gedefinieerd als een jaarlijkse stijging van de consumentenprijzen van minder dan, 
maar bijna, 2 % op middellange termijn. Omdat de inflatie tot 0,5 % was gedaald en 
het risico op een negatieve economische groei in 2014 hardnekkig aanhield, was de 
ECB genoodzaakt haar monetair beleid te versoepelen om een te lange periode van 
lage inflatie te vermijden. Het monetair beleid van de ECB werkte op twee fronten: het 
uitstippelen van een in passende mate op groei gericht beleid in een klimaat van lage 
inflatie en een erg slome economie enerzijds en anderzijds het herstellen van het 
overdrachtsmechanisme zodat de effecten van het beleid daadwerkelijk doorstromen 
naar de bedrijven en de gezinnen.

De ECB is op beide fronten vastberaden opgetreden. Zij heeft de rentevoeten geleide-
lijk verlaagd — een eerste keer in juni en nogmaals in september. Beide keren heeft 
de ECB de rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties van het Eurosysteem 
met 10 basispunten verlaagd, waardoor deze rentevoet zich met 0,05 % aan de 
onder grens bevindt. De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit werd in twee 
bewegingen met 45 basispunten tot 0,30 % verlaagd en de rentevoet voor de depo-
sitofaciliteit werd in totaal met 20 basispunten tot – 0,20 % verlaagd. Daarenboven 
heeft de ECB een reeks maatregelen getroffen om haar beleid meer op groei te richten 
en de economie van de eurozone betere kredietondersteuning te bieden. De belang-
rijkste hiervan is het nieuwe pakket kredietversoepelingsmaatregelen.

Dit pakket omvat de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO's) van 
de ECB die een ingebouwd stimuleringsmechanisme bevatten om banken aan te 
moedigen leningen te verstrekken aan bedrijven. Het omvat ook nieuwe programma's 
voor de rechtstreekse aankoop van kwalitatief hoogwaardige effecten op onderpand 
van activa en gedekte obligaties. Tegelijkertijd vervullen deze maatregelen een rui-
mere doelstelling: zij stellen de ECB in staat monetair beleid te blijven voeren terwijl 
de rentevoeten zich aan de ondergrens bevinden.

Mario Draghi, president van  
de Europese Centrale Bank, 
geflankeerd door Vítor Constâncio, 
vicepresident van de ECB (links), 
en Christine Graeff, directeur-
generaal voor communicatie  
van de ECB (rechts), tijdens  
de pers conferentie na de 
vergadering van de Raad  
van bestuur op 6 november.
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De programma's voor de aankoop van activa en de reeks TLTRO's die worden uit-
gevoerd tot juni 2016 zullen een aanzienlijke invloed hebben op de balans van het 
Eurosysteem. Verwacht wordt dat die geleidelijk terugkeert naar haar omvang van 
begin 2012. De Raad van bestuur heeft vele malen herhaald, zelfs bij het vaststellen 
van nieuwe maatregelen, dat hij unaniem is in zijn vastberadenheid om binnen zijn 
mandaat bijkomende onconventionele instrumenten te gebruiken om de risico's van 
een te lange periode van lage inflatie te kunnen aanpakken.

Litouwen treedt toe tot de eurozone

Op 23 juli keurde de Raad het verzoek van Litouwen tot toetreding tot de eurozone 
op 1 januari 2015 goed. Sinds 16 januari 2015 is de litas geen wettelijk betaal-
middel meer.

Met de invoering van de euro in Litouwen maken de drie Baltische staten nu deel uit 
van de muntunie. Dit is een grote troef voor de eurozone, temeer omdat het de aan-
trekkingskracht van de eurozone onderstreept. Maar toetreden tot de eurozone is niet 
alleen het gevolg van economische overwegingen; het is een bindende erkenning van 
de Europese waarden.

Nieuwe procedures voor een grotere eurozone

De toetreding van Litouwen tot de eurozone heeft een verandering in het stemrecht 
in de Raad van bestuur van de ECB tot gevolg gehad. Nu het aantal leden groter is dan 
achttien, moet het in de EU-Verdragen vastgestelde beurtsysteem worden ingevoerd. 
Dit nieuwe systeem zal de Raad van bestuur in staat stellen actie te blijven onder-
nemen, zelfs wanneer het aantal lidstaten van de eurozone, en als gevolg daarvan 
het aantal leden in de Raad van bestuur, verder stijgt.

Alle leden van de Raad van bestuur blijven de vergaderingen bijwonen en hebben het 
recht het woord te voeren. Op het gebied van overleg verandert er dus niets. Aange-
zien de Raad van bestuur de meeste beslissingen bij consensus neemt, in een geest 
van samenwerking, wordt niet verwacht dat het besluitvormingsproces wezenlijk 
verandert, behalve dan dat het efficiënter zal verlopen.

Bovendien worden de monetaire beleidsvergaderingen van de Raad van bestuur 
vanaf januari 2015 volgens een nieuwe zeswekelijkse cyclus georganiseerd. Vergade-
ringen over andere onderwerpen worden nog steeds ten minste eenmaal per maand 
gehouden.

De ECB heeft ook besloten om vanaf de vergadering van januari 2015 de verslagen 
van de monetaire beleidsvergaderingen van de Raad van bestuur te publiceren.

De nieuwe zetel van de  
Europese Centrale Bank in 

Frankfurt am Main, Duitsland.

Affiche van de campagne 
gelanceerd door de  

Europese Centrale Bank en de 
Nationale Bank van Litouwen 

naar aanleiding van de toetreding 
van Litouwen tot de eurozone  

en van de invoering van het  
nieuwe biljet van 10 EUR.
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De Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer is de instelling die bij het VWEU is opgericht om de finan-
ciën van de Europese Unie te controleren. Als externe controleur van de EU treedt zij 
op als onafhankelijke hoedster van de financiële belangen van de burgers van de Unie 
en draagt zij bij tot de verbetering van het financieel beheer van de EU.

In 2014 heeft de Rekenkamer haar 37e jaarverslag over de uitvoering van de  
EU-begroting (36) over het begrotingsjaar 2013 opgesteld. Een afzonderlijk jaarverslag 
betreft de Europese ontwikkelingsfondsen.

De algemene begroting van de EU wordt jaarlijks vastgesteld door het Parlement  
en de Raad. Het jaarverslag van de Rekenkamer vormt samen met haar speciale 
verslagen de grondslag voor de kwijtingsprocedure, waarbij het Parlement beslist 
of de Commissie haar verplichtingen op het gebied van de begrotingsuitvoering 
naar genoegen is nagekomen. De Rekenkamer zendt haar jaarverslag naar de  
nationale parlementen en tegelijk ook naar het Europees Parlement en de Raad. De 
kern van het jaarverslag is de verklaring van de Rekenkamer (de „DAS”) over de 
betrouwbaarheid van de geconsolideerde rekeningen van de EU en over de wettig-
heid en regelmatigheid van de verrichtingen (in het verslag „regelmatigheid van de 
verrichtingen” genoemd).

De Rekenkamer heeft kwijting verleend voor de rekeningen van de Europese Unie over 
2013 maar benadrukte dat het beheer van de EU-uitgaven nog steeds verbeterd 
moet worden, zowel op EU-niveau als in de lidstaten. In haar jaarverslag over 2013 
waarschuwt de Rekenkamer dat het begrotingssysteem zich te veel toespitst op het 
besteden van de middelen en meer nadruk moet leggen op het behalen van resulta-
ten. Zo was, volgens de Rekenkamer, tijdens de uitgavenperiode 2007-2013 de keuze 
van projecten die EU-middelen ontvingen in eerste instantie gebaseerd op het beste-
den van de beschikbare EU-gelden, vervolgens op het naleven van de regels en pas in 
derde instantie — en in beperkte mate — op resultaten en impact.

Vítor Manuel da Silva Caldeira, 
president van de Europese 
Rekenkamer (rechts), vergezeld 
van Lazaros Stavrou Lazarou,  
lid van de Rekenkamer (links), 
tijdens de persconferentie op 
5 november in het Internationaal 
Perscentrum in Brussel, België, 
over het jaarverslag 2013 
betreffende de EU-begroting.
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Alles bij elkaar heeft de Rekenkamer de EU-rekeningen zonder bezwaar betrouwbaar 
verklaard. Zij erkende dat, hoewel er geen fouten waren vastgesteld bij de inning van 
EU-ontvangsten, het geschatte foutenpercentage voor de EU-uitgaven 4,7 % bedroeg 
(tegen 4,8 % in 2012). Er moet op worden gewezen dat het geschatte foutenpercen-
tage geen maatstaf is van fraude, inefficiëntie of verspilling, maar van middelen die 
niet betaald hadden mogen worden uit de EU-begroting omdat zij niet zijn gebruikt in 
overeenstemming met de EU-regels. De meeste fouten zijn gemaakt op gebieden 
waar het beheer van de uitgaven wordt gedeeld door de lidstaten en de Commissie. 
De twee uitgavengebieden waar de meeste fouten zijn gemaakt, waren opnieuw 
regio naal beleid, energie en vervoer, met een geschat foutenpercentage van 6,9 %, en 
plattelands ontwikkeling, milieu, visserij en gezondheid met 6,7 %. Het gezamenlijke 
geschatte foutenpercentage voor de gebieden onder gedeeld beheer bedroeg 5,2 %, 
tegen 3,7 % voor de uitgaveprogramma's die voornamelijk rechtstreeks door de Com-
missie worden beheerd. Het geschatte foutenpercentage voor de eigen administra-
tieve uitgaven van de EU bedroeg slechts 1 %.
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Het Europees Economisch en Sociaal Comité

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft tijdens zijn negen plenaire 
zittingen in 2014 154 adviezen goedgekeurd, waarvan 35 initiatiefadviezen, negen 
verkennende adviezen (drie op verzoek van de Commissie, één op verzoek van het 
Parlement en vijf op verzoek van de Raad) en twee informatieverslagen. In 2014 
legde Henri Malosse, de voorzitter van het EESC, nadruk op het hervormen van de 
werkmethoden van het Comité door het aantal uitgebrachte adviezen te verkleinen 
maar tegelijk de kwaliteit, impact en follow-upmogelijkheden te verbeteren. Het EESC 
heeft een aantal werkgroepen opgericht om de procedures te hervormen en de  
werking te verbeteren. Deze werkgroepen hebben de impact van de EESC-adviezen 
onderzocht, alsook de rol van het EESC in de effectbeoordelingsfase van Commissie-
voorstellen en inzake burgerinitiatieven. In oktober 2014 werd Luis Planas Puchades 
verkozen tot secretaris-generaal van het EESC.

Een van de voornaamste onderwerpen die het EESC in 2014 behandelde, was de 
tussentijdse evaluatie van de Europa 2020-strategie. Er werd gesproken over de 
finan ciële crisis en de aanpak daarvan, de werkloosheid, en meer bepaald de jeugd-
werkloosheid, hoe investeringen nieuw leven in te blazen en het herbepalen van het 
belang van economisch bestuur in de Europa 2020-doelstellingen. Het EESC besprak 
ook de cruciale beleidsuitdagingen van de EU zoals de toekomst van de Unie, het 
nieuwe industriebeleid en het Europees landbouwmodel. Aan de trans-Atlantische 
onderhandelingen met de Verenigde Staten is ook veel aandacht besteed. De instel-
ling vierde haar 500e plenaire vergadering en herdacht de val van het IJzeren Gordijn 
25 jaar geleden.

In 2014 versterkte het EESC haar „going local”-initiatief en verhoogde het aantal  
activiteiten in de lidstaten. Er werden conferenties georganiseerd over „Stimulering 
van innovatie voor een beter sociaal resultaat”, „Het vergroten van het concurrentie-
vermogen van de Europese industrie”, „Stimulering van groei en werkgelegenheid 
door het verbeteren van de ICT-infrastructuur en breedband”, „Een nieuw industrie-
beleid voor Europa” en „Huishoudens met een schuldenprobleem — Een Europese 
strategie ter bestrijding van overmatige schuldenlast”.

Stemming tijdens de  
500e plenaire zitting van  
het Europees Economisch en  
Sociaal Comité op 9 en 10 juli  
in Brussel, België. De voorzitter 
van het EESC, Henri Malosse,  
is te zien op het scherm.
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Het Comité van de Regio's

In 2014 heeft het Comité van de Regio's (CvdR) tijdens zijn vijf plenaire zittingen 
57 adviezen goedgekeurd, waarvan 22 initiatiefadviezen en zes verkennende advie-
zen (twee op verzoek van de Commissie en vier op verzoek van de voorzitterschappen 
van de Raad). Het CvdR heeft ook vier belangrijke resoluties goedgekeurd in verband 
met de situatie in Oekraïne, multilevel governance in Europa, de twintigste verjaardag 
van het CvdR en de mededeling van de Commissie over een investeringsplan voor 
Europa (37).

In juni heeft het CvdR Michel Lebrun (EVP/België) tot voorzitter verkozen voor de res-
terende periode van de tweede termijn van tweeënhalf jaar van het huidige mandaat 
(2013-2015). Catiuscia Marini (PSE/Italië) werd verkozen tot vicevoorzitter van het 
CvdR voor de resterende termijn. Met de benoeming van Jiří Buriánek in juni werd ook 
de procedure voor de verkiezing van een nieuwe secretaris-generaal afgesloten. Hij is 
in september aan zijn ambtstermijn begonnen.

Via zijn speciale monitoringplatform is het CvdR toezicht blijven houden op de Europa 
2020-strategie voor groei en werkgelegenheid vanuit het standpunt van de Europese 
regio's en steden, met name door de publicatie van een studie over de tussentijdse 
evaluatie van de strategie. Het CvdR benadrukte dat de rol van de plaatselijke en 
regio nale overheden in het Europees semester moeten worden versterkt.

Het aantal CvdR-activiteiten is in 2014 op bijna elk gebied toegenomen. Met betrek-
king tot de impact van het MFK 2014-2020 richtte het CvdR bijvoorbeeld een ad-
hoccomité op voor begrotingsaangelegenheden waar kon worden gediscussieerd over 
de aanwending van de EU-begroting, de ontwerpbegroting 2015 en de begrotings-
ontwikkelingen. Bovendien werd de territoriale rol van het cohesiebeleid van de EU 
vaak besproken. In april nam het CvdR een resolutie aan over het Handvest voor 
multilevel governance in Europa (38). Hierin worden alle bestuursniveaus opgeroepen 
de waarden, beginselen en processen van multilevel governance in de praktijk te 
brengen door het versterken van de bottom-upbenadering die nodig is om de demo-
cratische aansprakelijkheid te vergroten. De financiële crisis bleef in 2014 de aandacht 
opeisen, in het bijzonder de jeugdwerkloosheid en de toekomst van de EU.

Om de twintigste verjaardag van de instelling te vieren, organiseerde het CvdR in 
maart de 6e top van regio's en steden. Die vond plaats in Athene, Griekenland. De top 
richtte zich vooral op de inspanningen die op Europees, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau worden geleverd voor een banenrijk herstel.

Het CvdR organiseerde in 2014 nog een aantal andere belangrijke evenementen zoals 
de „Open days — Twaalfde Europese week van regio's en steden”, in samenwerking 
met de Commissie. Het motto was: „Samen groeien — Slim investeren ten behoeve 
van mensen”. Bestuurders en wetenschappers uit de regio's en steden namen deel 
aan de voor dit evenement georganiseerde seminars en workshops.

Plenaire zitting van het Comité 
van de Regio's. Brussel, België, 

17 januari 2014.
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De Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank (EIB) is qua volume de grootste multilaterale krediet-
nemer en -gever ter wereld en verstrekt financiering en expertise aan gezonde en 
duurzame investeringsprojecten. De bank is eigendom van de 28 EU-lidstaten, ver-
tegenwoordigt hun belangen en werkt nauw samen met de Commissie en andere 
EU-instellingen om bij te dragen tot de beleidsdoelstellingen van de Unie inzake 
werk gelegenheid, groei, investeringen, innovatie en concurrentievermogen. De EIB 
draagt bovendien bij tot het verwezenlijken van de EU-beleidsdoelstellingen inzake 
externe betrekkingen en ontwikkeling.

In 2014 vervulde de EIB haar in het kader van de kapitaalverhoging gemaakte belof-
ten en bleef zij haar kredietverleningsactiviteiten verhogen met als streefcijfer 
73 miljard EUR (39). Dit met name door voort te bouwen op haar groeiende capaciteit 
voor adviesverlening en verscheidene belangrijke partnerschappen tussen de EIB en 
de Commissie. Tot de EIB-groep behoort ook het Europees Investeringsfonds (EIF), dat 
zich richt op innovatieve financiering voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). In 2014 
werd het kapitaal van het EIF verhoogd tot 4,5 miljard EUR om zijn kredietverbeterings-
capaciteit te versterken.

Na de goedkeuring van het MFK 2014-2020 ondertekenden de Commissie en de EIB 
in juni een financiële en administratieve kaderovereenkomst (FAFA). Samen met de 
EIB-groep en de lidstaten heeft de Commissie de laatste hand gelegd aan nieuwe  
financiële instrumenten zoals het programma voor het concurrentievermogen van 
bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen (Cosme), het programma voor 
groei, werkgelegenheid en sociale samenhang, de „Connecting Europe”-financierings-
faciliteit en de instrumenten onder het Life+-programma voor infrastructuur en geza-
menlijke financieringsinstrumenten die de EU-begroting combineren met de risico-
delings- en kredietverstrekkingscapaciteiten van de EIB, zoals Horizon 2020 voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Zie hoofdstuk 3 voor meer informatie over het 
315 miljard EUR zware investeringsplan van de Commissie waarin de EIB een sleutel-
rol heeft.

In 2014 werden bijkomende innovatieve financieringsoplossingen ontwikkeld voor 
kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en ondernemingen tot 499 werk-
nemers, waarbij wordt ingespeeld op specifieke beleidsprioriteiten van de EU en de 
lidstaten zoals jeugdwerkloosheid, innovatie, bevordering van handel, microfinancie-
ring en het herstarten van de Europese securisatiemarkt voor kmo's. Het initiatief 
voor kleine en middelgrote ondernemingen, bijvoorbeeld, maakt het deelnemende 
lidstaten mogelijk Europese structuur- en investeringsfondsen te combineren met 
bijdragen van de Commissie uit specifieke loketten van de financiële instrumenten 
Cosme en/of Horizon 2020, versterkt met bijdragen van de EIB-groep. Het eerste 
voorstel, om het initiatief voor kleine en middelgrote ondernemingen in Spanje toe te 
passen, is in november door de Raad van bestuur goedgekeurd.

Voorts bedraagt het aandeel van het door de EIB buiten de EU verleende krediet  
ongeveer 10 % van het jaarlijks verleende krediet. In 2014 is het nieuwe mandaat 
van de EIB voor kredietverlening in derde landen goedgekeurd, waardoor de externe 
activiteiten van de EIB een EU-waarborg krijgen met een plafond van 27 miljard EUR 
voor de periode 2014-2020, en subplafonds per regio voor kandidaat-lidstaten, 
buurlanden van de EU, Azië, Latijns-Amerika en Zuid-Afrika. Het nieuwe mandaat 
omvat ook een optioneel bijkomend plafond van 3 miljard EUR, afhankelijk van de 
tussentijdse evaluatie in 2016.

Werner Hoyer, president van  
de Europese Investeringsbank,  
op 19 februari in Brussel, België, 
op de jaarlijkse persconferentie 
van de Bank.
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De Europese Ombudsman

In 2014 ging 59,6 % van de door de Ombudsman ingeleide onderzoeken over de 
Commissie. Dit ligt aan de aard van de bevoegdheden van de Commissie en doordat 
veel van haar besluiten en voorstellen een rechtstreekse of onrechtstreekse invloed 
hebben op de burgers.

De Commissie heeft 194 nieuwe onderzoeken van de Ombudsman behandeld (met 
uitzondering van de onderzoeken met betrekking tot het Europees Bureau voor perso-
neelsselectie en het Europees Bureau voor fraudebestrijding) en 345 antwoorden 
verstrekt op alle door de Ombudsman ingeleide onderzoeken, inclusief onderzoeken 
die in voorgaande jaren waren ingeleid, maar nog liepen in 2014.

De door de Ombudsman onderzochte klachten hadden betrekking op verscheidene 
werkterreinen waaronder: wettigheid (toepassing van materiële en/of procedurele 
voorschriften), informatieverzoeken, billijkheid en een redelijke termijn voor het nemen 
van beslissingen, en verzoeken om openbare toegang tot documenten.

In oktober 2013 trad Emily O’Reilly, de nieuwe Ombudsman, in functie. 2014 was dus 
haar eerste volle jaar in functie. Omdat de duur van het mandaat van de Ombudsman 
overeenkomt met dat van het Parlement, is in september 2014 een nieuwe uitnodi-
ging tot kandidaatstelling gepubliceerd. Slechts één persoon, aftredend Ombudsman 
Emily O’Reilly, stelde zich kandidaat. In december werd zij door het Parlement met 
een grote meerderheid herkozen.

Mevrouw O’Reilly heeft een erg proactieve kijk op de rol van de Ombudsman. Zij heeft 
aangegeven haar aandacht te willen toespitsen op „structurele” problemen en „stra-
tegisch onderzoek” en haar bevoegdheden volledig te zullen benutten om de invloed 
en zichtbaarheid van de Ombudsman te verbeteren.

José Manuel Barroso, toenmalig 
voorzitter van de Europese 

Commissie (uiterst rechts), en 
Martin Schulz, voorzitter van het 

Europees Parlement (uiterst 
links), namen in maart in Brussel, 
België, deel aan het interactieve 

internetevenement „Your wish list 
for Europe”, dat in de aanloop 

naar de Europese verkiezingen  
in mei werd georganiseerd  

door Emily O'Reilly, Europees 
Ombudsman (tweede van rechts).
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De gedecentraliseerde agentschappen

De Commissie heeft, in nauwe samenwerking met het netwerk van agentschappen, 
verder gewerkt aan de geplande uitvoering van de in 2012 door het Parlement, de 
Raad en de Commissie goedgekeurde gemeenschappelijke aanpak inzake gedecen-
traliseerde EU-agentschappen (40).

Daarenboven stelde de Commissie voor om het bestuur van de Europese Politie-
academie (Cepol) bij de herziening van het oprichtingsbesluit van Cepol aan te passen 
aan de in de gemeenschappelijke aanpak uitgestippelde beginselen.

Bij de gedecentraliseerde agentschappen van de EU werken bij benadering 7 500 men-
sen. De agentschappen ontvingen in 2014 ongeveer 814 miljoen EUR uit de EU- 
begroting.
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De rol van de nationale parlementen in de EU

Net zoals in de voorbije jaren was de politieke dialoog ook in 2014 het belangrijkste 
onderdeel van de contacten tussen de Commissie en de nationale parlementen. De 
meerderheid van de 41 kamers van nationale parlementen in de EU maakte gebruik 
van dit communicatiekanaal met de Commissie en samen dienden zij 504 adviezen 
in (621 in 2013).

Het aantal gemotiveerde adviezen van de nationale parlementen inzake een ver-
meende inbreuk op het subsidiariteitsbeginsel bedroeg 20 in 2014 (88 in 2013), wat 
overeenstemt met minder dan 4 % van het totale aantal ontvangen adviezen (14 % 
in 2013). Bovendien zijn er in 2014 geen gele- of oranjekaartprocedures opgestart.

De daling in het aantal schriftelijke bijdragen kan worden toegeschreven aan de ver-
laagde wetgevende activiteit in een jaar waarin een nieuw Parlement en een nieuwe 
Commissie werden verkozen. Toch hebben de nationale parlementen een blijvend 
engagement getoond om in overleg te treden over EU-kwesties in het algemeen en 
wetgevingsvoorstellen in het bijzonder. Dit bleek ook uit de discussies in interparle-
mentaire conferenties en vergaderingen.

De Conferentie van commissies voor communautaire en Europese aangelegenheden 
van de parlementen van de Europese Unie (Cosac) bleef het belangrijkste interparle-
mentaire forum. Er werden twee vergaderingen tussen voorzitters en twee plenaire 
sessies georganiseerd. Tijdens de plenaire sessie van juni in Athene werd een bijdrage 
aangenomen. De Commissie antwoordde hierop in oktober met commentaar op de 
opmerkingen die Cosac had geformuleerd met betrekking tot de Europese verkiezin-
gen, Oekraïne, het sociale deficit in de EU en de Europese werkgelegenheidsstrategie. 
In de in december door de plenaire sessie van Cosac in Rome goedgekeurde bijdrage 
werd de tussentijdse evaluatie van de Europa 2020-strategie onderzocht, de rol van 
de nationale parlementen en het Europees Parlement in de EU-besluitvorming, de rol 
van de EU in het Middellandse Zeegebied en Oost-Europa en de verhoudingen tussen 
de nationale parlementen en EU-agentschappen.

In januari vond de tweede Europese parlementaire week plaats. Leden van het Euro-
pees Parlement, de nationale parlementen en de Commissie namen hieraan deel. 
Tijdens deze week vond de tweede, uit hoofde van artikel 13 van het begrotingspact 
opgerichte interparlementaire conferentie plaats. De derde artikel 13-conferentie 
werd in september in Rome, Italië, gehouden.

Interparlementaire conferenties over het gemeenschappelijk buitenlands en veilig-
heids beleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid vonden plaats in 
Athene in april en in Rome in november.

In de loop van het jaar dienden sommige kamers van nationale parlementen voorstel-
len in over hoe de rol van de nationale parlementen kon worden versterkt, met name 
wat betreft het wetgevingsproces, het subsidiariteitscontrolemechanisme en inter-
parlementaire samenwerking.



D E  E U R O P E S E  I N S T E L L I N G E N  E N  O R G A N E N  I N  A C T I E 277

Een grotere transparantie: ramen en deuren wijd 
open voor de burgers

Het transparantieregister

Het transparantieregister (41), een gezamenlijk initiatief van het Parlement en de 
Commissie, biedt de burgers een rechtstreeks en centraal toegangspunt voor infor-
matie over wie deelneemt aan activiteiten ter beïnvloeding van de EU-besluitvorming, 
welke belangen worden nagestreefd en de middelen die in deze activiteiten worden 
geïnvesteerd. In 2014 waren ongeveer 7 000 organisaties geregistreerd en dus on-
derworpen aan een gedragscode met een klachtenprocedure en maatregelen in geval 
van niet-naleving.

Een evaluatie van het transparantieregister door een werkgroep op hoog niveau heeft 
geleid tot verdere verbeteringen in de werking van het register en de informatie die 
het verstrekt. Dit draagt bij tot een betere transparantie op het gebied van belangen-
vertegenwoordiging in de EU.

Een herziening van het interinstitutioneel akkoord (42) is in april goedgekeurd en zal op 
1 januari 2015 in werking treden.

In april heeft het Parlement verder besloten de wijziging van het interinstitutioneel 
akkoord over het transparantieregister goed te keuren en het als bijlage aan zijn eigen 
reglement toe te voegen. Tegelijkertijd drong het Parlement er opnieuw op aan „in-
schrijving verplicht te stellen voor entiteiten die zich bezighouden met lobby activiteiten 
bij de Europese instellingen”. Het Parlement verzocht de Commissie uiterlijk eind 
2016 een wetgevingsvoorstel in te dienen voor de invoering van een dergelijk ver-
plicht register.

Openbare toegang tot documenten

Op het gebied van transparantie heeft het Parlement in maart nog een resolutie 
aangenomen met betrekking tot de toegang van het publiek tot documenten. Hoewel 
de tekst als doel heeft de periode 2011-2013 te beoordelen, bevat hij ook een aantal 
algemene conclusies, zoals een oproep aan alle instellingen tot een meer proactieve 
aanpak van transparantie door op hun websites zo veel mogelijk categorieën van 
documenten voor het publiek toegankelijk te maken. Met betrekking tot specifieke 
kwesties worden de instellingen in de tekst aangemoedigd om de transparantie van 
driepartijengesprekken te vergroten „door dergelijke bijeenkomsten in het openbaar 
te laten plaatsvinden en informatie automatisch — onder voorbehoud van de in arti-
kel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1049/2001 (43) vermelde uitzonderingen — in 
een gestandaardiseerde vorm en op een eenvoudig toegankelijke website te publice-
ren”. In de tekst wordt de Commissie verzocht de transparantie van deskundigen- en 
comitologiegroepen te vergroten „door hun vergaderingen in het openbaar te laten 
plaatsvinden en de informatie over het lidmaatschap, procedures, documenten, stem-
mingen en besluiten online in een standaardformaat te publiceren”. De Commissie 
werd ook aangespoord om de interne richtsnoeren inzake de aanwerving van deskun-
digen en terugbetalingen te verbeteren en volledig toe te passen.
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Meer transparantie ten opzichte van de burgers

Tijdens de eerste dagen van haar mandaat heeft de Commissie-Juncker beslist de 
transparantie te stimuleren door zich te verbinden tot het publiceren van informatie 
over wie de leden van de Commissie, de kabinetsleden en directeuren-generaal ont-
moeten. Dit initiatief inzake transparantie, een belangrijk onderdeel van de beleids-
lijnen van voorzitter Juncker, is in juli bekendgemaakt en bestaat uit twee besluiten 
van de Commissie (44). Deze besluiten maken de publicatie op de website mogelijk van 
de data, plaatsen en namen van de organisaties en als zelfstandige werkzame perso-
nen waarmee ontmoetingen hebben plaatsgevonden en de onderwerpen waarover 
tijdens deze bilaterale ontmoetingen is gesproken. Soortgelijke stappen zijn genomen 
om de transparantie te verbeteren en betere toegang te verlenen tot documenten 
over de onderhandelingen voor een TTIP met de Verenigde Staten (45). Al in de eerste 
weken na haar aantreden lost de nieuwe Commissie de belofte van haar voorzitter in 
voor meer openheid en transparantie, en geeft daarmee een signaal af voor de aan-
pak van de komende vijf jaar. Deze actie zal in 2015 worden opgevolgd door een 
voorstel van de Commissie voor een interinstitutioneel akkoord met het Parlement en 
de Raad tot invoering van een verplicht register van lobbyisten voor alle drie de instel-
lingen.

NOTEN
(1) http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_nl.pdf

(2) Conclusies van de Europese Raad van 26 en 27 juni 2014 (http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
79-2014-INIT/nl/pdf).

(3) Voorstel voor een verordening betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal 
(teeltmateriaalwetgeving) (COM(2013) 262).

(4) Bijlage II bij het reglement van orde van het Europees Parlement.

(5) Interinstitutioneel Akkoord „Beter wetgeven” (PB C 321 van 31.12.2003).

(6) http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_nl.pdf

(7) Arrest van het Hof van Justitie van 11.11.2014 in zaak C-333/13, Dano (http://curia.europa.eu/juris/liste.
jsf?language=nl&num=C-333/13).

(8) Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten 
voor de burgers van de Unie en hun familieleden (PB L 158 van 30.4.2004).

(9) Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB L 166 van 
30.4.2004).

(10) Arrest van het Hof van Justitie van 1.7.2014 in zaak C-573/12, Ålands Vindkraft (http://curia.europa.eu/juris/
liste.jsf?language=nl&num=C-573/12).

(11) Arrest van het Hof van Justitie van 3.9.2014 in zaak C-201/13, Deckmyn en Vrijheidsfonds (http://curia.
europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-201/13).

(12) Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige 
rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167 van 22.6.2001).

(13) Arrest van het Hof van Justitie van 11.9.2014 in zaak C-117/13, Eugen Ulmer (http://curia.europa.eu/juris/
liste.jsf?language=nl&num=C-117/13).

(14) Arrest van het Hof van Justitie van 13.5.2014 in zaak C-131/12, Google Spain en Google (http://curia.europa.
eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-131/12).

(15) Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995).

(16) Arrest van het Hof van Justitie van 8.4.2014 in de gevoegde zaken C-293/12 en C-594/12, Digital Rights 
Ireland en Seitlinger e.a. (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-293/12).

De wekelijkse vergadering van 
het college van commissarissen 

op 25 november in de gebouwen 
van het Parlement in Straatsburg, 

Frankrijk, waar de Commissie 
meerdere beslissingen heeft 

genomen ter versterking  
van de transparantie.
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/nl/pdf
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_nl.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-333/13
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-333/13
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http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-131/12
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http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-293/12
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(17) Richtlijn 2006/24/EG betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met 
het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare communicatie-
netwerken (PB L 105 van 13.4.2006).

(18) Arrest van het Hof van Justitie van 18.3.2014 in zaak C-167/12, D. (http://curia.europa.eu/juris/liste.
jsf?language=nl&num=C-167/12).

(19) Arrest van het Hof van Justitie van 18.3.2014 in zaak C-363/12, Z. (http://curia.europa.eu/juris/liste.
jsf?language=nl&num=C-363/12).

(20) Richtlijn 92/85/EEG inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en 
tijdens de lactatie (PB L 348 van 28.11.1992).

(21) Richtlijn 2006/54/EG betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (PB L 204 van 26.7.2006).

(22) Arrest van het Hof van Justitie van 15.1.2014 in zaak C-176/12, Association de médiation sociale (http://curia.
europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-176/12).

(23) Richtlijn 2002/14/EG tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging 
van de werknemers in de Europese Gemeenschap (PB L 80 van 23.3.2002).

(24) Arrest van het Hof van Justitie van 22.1.2014 in zaak C-270/12, Verenigd Koninkrijk/Parlement en Raad 
(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-270/12).

(25) Verordening (EU) nr. 236/2012 betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps (PB 
L 86 van 24.3.2012).

(26) Arrest van het Hof van Justitie van 17.7.2014 in de gevoegde zaken C-473/13 en C-514/13, Bero en 
Bouzalmate (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-473/13).

(27) Arrest van het Hof van Justitie van 17.7.2014 in zaak C-474/13, Pham (http://curia.europa.eu/juris/liste.
jsf?language=nl&num=C-474/13).

(28) Richtlijn 2008/115/EG over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van 
onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB L 348 van 24.12.2008).

(29) Arrest van het Hof van Justitie van 27.5.2014 in zaak C-129/14 PPU, Spasic (http://curia.europa.eu/juris/liste.
jsf?language=nl&num=C-129/14%20PPU).

(30) Arrest van het Hof van Justitie van 17.7.2014 in de gevoegde zaken C-58/13 en C-59/13, Torresi (http://curia.
europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-58/13).

(31) Richtlijn 98/5/EG ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een 
andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven (PB L 77 van 14.3.1998).

(32) Arrest van het Hof van Justitie van 8.7.2014 in zaak C-83/13, Fonnship en Svenska Transportarbetarförbundet 
(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-83/13).

(33) Arrest van het Hof van Justitie van 1.1.2014 in zaak C-80/12, Felixstowe Dock and Railway Company e.a. 
(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-80/12).

(34) Arrest van het Hof van Justitie van 15.1.2014 in zaak C-292/11 P, Commissie/Portugal (http://curia.europa.eu/
juris/liste.jsf?language=nl&num=C-292/11%20P).

(35) Arrest van het Hof van Justitie van 18.3.2014 in zaak C-427/12, Commissie/Parlement en Raad (http://curia.
europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-427/12).

(36) Verslag van de Rekenkamer — Jaarverslag over de uitvoering van de begroting (PB C 398 van 12.11.2014).

(37) Mededeling van de Commissie — Een investeringsplan voor Europa (COM(2014) 903).

(38) http://cor.europa.eu/en/activities/governance/Documents/mlg-charter/nl.pdf

(39) Een verslag met definitieve gegevens wordt naar verwachting in februari 2015 gepubliceerd.

(40) http://europa.eu/agencies/documents/2012-12-18_roadmap_on_the_follow_up_to_the_common_
approach_on_eu_decentralised_agencies_en.pdf

(41) http://ec.europa.eu/transparencyregister

(42) Akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie over het transparantieregister voor 
organisaties en als zelfstandige werkzame personen die betrokken zijn bij het maken en het uitvoeren van het 
EU-beleid (PB L 277 van 19.9.2014).

(43) Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001).

(44) Besluit van de Commissie betreffende het openbaar maken van informatie over bijeenkomsten van leden van 
de Commissie en organisaties of als zelfstandige werkzame personen (C(2014) 9051).   
Besluit van de Commissie betreffende het openbaar maken van informatie over bijeenkomsten van directeuren-
generaal van de Commissie en organisaties of als zelfstandige werkzame personen (C(2014) 9048).

(45) Mededeling van de Commissie betreffende de transparantie rond de TTIP-onderhandelingen (C(2014) 9052).
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JANUARI
Letland stapt over op de euro en wordt de 18e lidstaat van de 
eurozone.

De Europese Commissie stelt richtsnoeren vast inzake staats-
steun ter bevordering van risicofinancierings investeringen.

De Commissie doet een voorstel voor een klimaat- en energie-
beleidskader voor de periode na 2020 en tot 2030 waarin 
energie- en klimaatdoelstellingen voor een concurrerende,  
veilige en koolstofarme EU-economie worden vastgesteld.

De Commissie beveelt minimumbeginselen aan voor schaliegas-
winning om te garanderen dat in geval van „fracking” goede 
milieu- en klimaatgaranties voorhanden zijn.

De Commissie stelt het pakket industriebeleid Voor een her-
opleving van de Europese industrie vast.

De Europese Centrale Bank (ECB) stelt het nieuwe bankbiljet van 
10 EUR officieel voor.

Het programma voor de financiële sector voor Spanje wordt met 
succes afgerond.

FEBRUARI
De Commissie stelt richtsnoeren vast inzake staatssteun aan 
lucht havens en luchtvaart maatschappijen.

De ministers van Financiën van de G20 en de ECB-presidenten  
zijn het eens om door te gaan met de hervormingen voor een 
meer robuuste en evenwichtige economische groei.

De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur treedt in werking.

De Commissie keurt het eerste EU-corruptiebestrijdingsverslag 
goed. In het verslag wordt de huidige stand van zaken in alle 
lidstaten onderzocht en de trend over de gehele EU beschreven.

De Commissie publiceert een verslag over de uitvoering van de 
totaalaanpak van migratie en mobiliteit voor de periode 
2012/2013.

MAART
Het directoraat-generaal Concurrentie van de Commissie ontvangt 
de „Enforcement Award” van de Global Competition Review voor 
„Best Agency of the Year — Europe” voor 2013.

De verordening betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke 
chemische stoffen treedt in werking.

Het nieuws over het ebolavirus in West-Afrika raakt bekend. De 
Commissie begint onmiddellijk met de analyse van de situatie in 
samenwerking met het Europees Centrum voor ziektepreventie en 
-bestrijding en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en werkt 
samen met de lidstaten, de WHO en andere organisaties om de 
getroffen landen te ondersteunen.

De voorlichtingscampagne inzake consumentenrechten gaat van 
start.

De Europese Raad wijdt het grootste deel van zijn beraadslagingen 
aan de situatie in Oekraïne, de economie, energie en klimaat-
verandering.

De EU gaat akkoord om 11 miljard EUR steun toe te kennen aan 
Oekraïne, samen met andere maatregelen.

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie steunen 
het voorstel van de Commissie voor een gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme, een grote stap naar de voltooiing van de 
bankenunie.

De EU geeft ten behoeve van Ierland en Portugal voor 2,6 miljard 
EUR aan obligaties uit met een looptijd van tien jaar.

De Commissie stelt maatregelen vast ter bevordering van crowd-
funding en andere soorten langetermijnfinanciering voor de 
Europese economie.

CHRONOLOGISCH 
OVERZICHT

HIERONDER WORDEN VOOR ELK BELEIDSTERREIN ENKELE 
BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN UIT 2014 VERMELD.  
DIT CHRONOLOGISCH OVERZICHT PRETENDEERT NIET 
VOLLEDIG TE ZIJN; IN HET VERSLAG ZELF WORDEN NOG 
MEER BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN BESPROKEN .
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De Commissie stelt een nieuw kader vast voor het aanpakken van 
systemische bedreigingen voor de rechtsstaat in eender welke 
lidstaat.

De politieke hoofstukken van de associatieovereenkomst met 
Oekraïne worden ondertekend.

APRIL
De Commissie stelt richtsnoeren vast betreffende staatssteun ten 
behoeve van milieubescherming en energie voor 2014-2020.

De Commissie is ingenomen met een doorbraak waardoor aardgas 
uit Slowakije naar Oekraïne kan stromen.

Om roken minder aantrekkelijk te maken voor jongeren en het 
aantal rokers in de EU tegen 2020 met 2 % te verminderen, stelt 
de Commissie de richtlijn tabaksproducten vast.

De Commissie keurt de verordening betreffende klinische proeven 
goed. Deze verordening heeft als doel een gunstige omgeving te 
scheppen voor het uitvoeren van klinische proeven, met inacht-
neming van de hoogste normen inzake patiëntveiligheid.

De eerste satelliet voor Copernicus, het Europees programma voor 
aardobservatie, wordt met succes gelanceerd.

De Deskundigengroep inzake schuldaflossingsfonds en eurobills 
publiceert zijn eindverslag.

De EU richt een vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening 
op om burgers de mogelijkheid te geven deel te nemen aan 
humanitaire acties. De eerste vrijwilligers worden naar 
verwachting eind 2015 ingezet.

Tijdens de derde EU-top over de Roma wordt de balans opgemaakt 
van de nationale Roma-strategieën en hun invloed op het leven 
van de Roma-gemeenschappen.

Gendergelijkheid en de versterking van de positie van de vrouw 
nemen een prominente plaats in op het door de EU-Afrika-top 
goedgekeurde stappenplan 2014-2017.

De richtlijn betreffende de bevriezing en confiscatie van crimineel 
vermogen wordt goedgekeurd, waardoor de autoriteiten meer 
mogelijkheden hebben om illegale inkomsten terug te vorderen.

MEI
Het Parlement houdt verkiezingen voor het samenstellen van de 
achtste zittingsperiode, met 751 leden, overeenkomstig het 
Verdrag van Lissabon.

Na de Europese verkiezingen wordt een informele bijeenkomst van 
de staatshoofden en regeringsleiders gehouden.

De Commissie stelt een kaderregeling vast inzake staatssteun 
voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

De Commissie keurt een mededeling over de Europese strategie 
voor energiezekerheid goed.

De onlangs gewijzigde milieueffectbeoordelingsrichtlijn, waarin de 
regels voor het beoordelen van de mogelijke gevolgen van 
projecten voor het milieu worden vereenvoudigd, treedt in werking.

De EU en China ondertekenen een cruciale overeenkomst inzake 
wederzijdse erkenning en voeren hun douanesamenwerking op.

De richtlijn betreffende de strafrechtelijke bescherming van de 
euro en andere munten tegen valsemunterij treedt in werking.

De Commissie keurt de mededeling over de routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 2050 goed.

Zoals gepland en zonder een van te voren geregelde preventieve 
kredietfaciliteit stapt Portugal uit het programma voor financiële 
bijstand.

Een memorandum van overeenstemming met betrekking tot een 
programma voor macrofinanciële bijstand voor Oekraïne wordt 
ondertekend.

De intergouvernementele overeenkomst inzake het gemeen schap-
pelijk afwikkelingsfonds wordt ondertekend.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie vaardigt een pre-
judiciële beslissing uit (het „recht om te worden vergeten”-arrest) 
waarin het standpunt van de Commissie wordt bevestigd dat  
de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming moet worden 
geëerbiedigd wanneer bedrijven van buiten de EU omgaan  
met persoonsgegevens die een sterke band met de EU en haar 
lidstaten hebben.

Ter voltooiing van het wettelijke kader ter bescherming van 
octrooien in heel Europa keurt de EU de aangepaste regelgeving 
betreffende de bevoegdheid van rechterlijke instanties en de 
erkenning van beslissingen (de „Brussel I-verordening”) goed.

De verordening tot vaststelling van regels voor de bewaking van 
de zeebuitengrenzen in het kader van door Frontex gecoördineerde 
operaties wordt goedgekeurd.

JUNI
De top van de G7 vindt voor het eerst plaats in Brussel.

De Europese Raad keurt het EU-beleidskader voor klimaat en 
energie 2030 goed.

Jean-Claude Juncker wordt voorgedragen als kandidaat voor  
de functie van voorzitter van de Commissie.

De Commissie presenteert een voorstel voor het aanpakken  
van wereldwijde armoede en duurzame ontwikkeling. Hiermee 
versterkt zij de positie van de EU in internationale onder-
handelingen over duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

De Commissie en de lidstaten ondertekenen de gezamenlijke 
aanbestedingsovereenkomst waardoor zij kunnen overgaan tot  
de gezamenlijke aankoop van pandemische vaccins en andere 
medische maatregelen tegen ernstige grensoverschrijdende 
bedreigingen van de gezondheid.

De nieuwe regels met betrekking tot de EU-handel in emissie-
rechten voor luchtvaartactiviteiten voor 2013-2016 treden in 
werking.

De Commissie doet landspecifieke aanbevelingen voor 36 lidstaten 
om duurzame groei en werkgelegenheid te bevorderen. Zij worden 
vervolgens bekrachtigd door de Europese Raad.

De Commissie onderzoekt van acht EU-lidstaten of zij klaar zijn 
om tot de eurozone toe te treden. Zij stelt voor Litouwen in 2015 
toe te laten.

De ECB verlaagt de basistarieven om de groei van en krediet-
verlening aan de reële economie te ondersteunen.

De EU-richtlijn consumentenrechten treedt in werking. Deze 
richtlijn versterkt de rechten van de consumenten, om het even 
waar en wanneer zij in Europa winkelen — zowel in klassieke 
winkels als online.

De Raad verleent Albanië de status van kandidaat-lidstaat.
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De associatieovereenkomsten met Georgië en Moldavië worden 
ondertekend.

De overige hoofstukken van de associatieovereenkomst met 
Oekraïne worden ondertekend.

De Europese Raad stelt de strategische richtsnoeren voor de 
toekomst van vrijheid, veiligheid en recht vast.

JULI
Op 1 juli houdt het nieuw verkozen Parlement zijn constituerende 
plenaire vergadering.

De Commissie stelt richtsnoeren vast inzake staatssteun voor de 
redding en herstructurering van niet-financiële ondernemingen in 
moeilijkheden.

De EU wijzigt de richtlijn nucleaire veiligheid van 2009 om kern  
installaties veilig te houden en het Europese leiderschap op het 
gebied van nucleaire veiligheid wereldwijd te verbeteren.

De Commissie presenteert maatregelen voor een betere 
bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

De Raad geeft Litouwen groen licht om op 1 januari 2015 over te 
stappen op de euro.

Jean-Claude Juncker wordt met een grote meerderheid door het 
Parlement verkozen als voorzitter van de nieuwe Commissie.

De EU biedt humanitaire hulp aan duizenden mensen die getroffen 
zijn door het conflict Israël-Gaza.

AUGUSTUS
De Europese Raad verkiest Donald Tusk als voorzitter van de 
Europese Raad en Federica Mogherini als hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Tijdens een bijzondere bijeenkomst van de Europese Raad 
vergroten de Europese leiders de inspanningen om de 
EU-economie te stimuleren.

Op de Internationale dag van de humanitaire hulp vestigt de EU de 
aandacht op het betreurens waardige recordniveau dat het geweld 
tegen humanitaire hulpverleners heeft bereikt. Elke maand worden 
meer dan dertig van hen gedood, gewond of gekidnapt terwijl zij 
hulp verlenen aan mensen die het slachtoffer zijn van 
levensbedreigende rampen.

Rusland verbiedt de invoer van bepaalde landbouwproducten uit 
de EU (en Australië, Canada, Noor wegen en de Verenigde Staten). 
Om de markten te stabiliseren, gaat de Commissie over tot een 
reeks gerichte marktondersteuningsmaatregelen en aanvullende 
steun voor afzetbevorderings programma's.

SEPTEMBER
De EU leidt een internationaal initiatief tegen walvisvangst door 
IJsland.

De Commissie keurt voorstellen goed betreffende geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik en diervoeders met medicinale 
werking, teneinde de gezondheid en het welzijn van dieren te 
verbeteren, antimicrobiële resistentie in de EU aan te pakken en 
innovatie te bevorderen.

De G20-ministers raken het eens over een eerste reeks 
aanbevelingen met betrekking tot de belangrijkste delen van  
het actieplan van de OESO inzake grondslaguitholling en winst  
verschuiving. Wanneer deze aanbevelingen in de praktijk worden 
gebracht, zouden belastingheffing en mededinging wereldwijd 
eerlijker moeten verlopen.

Leiders van regeringen, financiële instellingen en het maatschap-
pelijk middenveld komen samen in New York voor de VN-klimaat-
top van 2014. Hier wordt gesproken over en aangespoord tot 
acties voor het verminderen van de uitstoot, het vergroten van  
de weerbaarheid tegen klimaatverandering en het creëren van de 
politieke wil om in 2015 in Parijs tot een betekenisvolle juridisch 
bindende overeenkomst te komen.

De Europese mkb/kmo-week (een jaarlijks evenement ter 
bevordering van het ondernemerschap in Europa in overeen-
stemming met de Small Business Act voor Europa) vindt plaats.

De ECB verlaagt de belangrijkste rentevoeten om de te lage 
inflatie te bestrijden en kredietverlening door banken te 
stimuleren.

Het nieuwe briefje van 10 EUR wordt in omloop gebracht.

Nu al meer dan 3 miljoen mensen het conflict in Syrië zijn 
ontvlucht, breidt de EU haar hulpverlening uit, met speciale aan  
dacht voor de getroffen kinderen. De EU leidt de internationale 
reactie op de crisis in Syrië en verstrekte vóór het einde van  
2014 meer dan 3,1 miljard EUR aan steun.

OKTOBER
De Commissie publiceert de mededeling over de stresstest waarin 
de weerbaarheid wordt onderzocht van het EU-energiesysteem in 
geval van een mogelijke crisis in de komende maanden.

De Europese Raad keurt het door de Commissie voorgestelde 
beleidskader voor klimaat en energie 2030, met de tegen 2030 te 
behalen doelstellingen goed.

647 miljoen EUR van de „Connecting Europe”-financieringsfaciliteit 
wordt toegewezen aan belangrijke energie-infrastructuurprojecten.

Met sterke ondersteuning van de EU komt er een akkoord met 
Rusland en Oekraïne over een winterpakket ter waarde van 
4,6 miljard USD dat de levering van aardgas aan Oekraïne — en 
uiteindelijk ook aan Europa — waarborgt.

De Europese Raad wijdt zich voornamelijk aan energie- en klimaat  
veranderingsaangelegenheden.

Het eerste geval van secundaire ebolabesmetting in Europa wordt 
bevestigd — een Spaanse verpleegkundige die betrokken was bij 
de behandeling van een uit West-Afrika gerepatrieerde ebola-
patiënt.

Het Parlement houdt hoorzittingen met de kandidaten voor de 
Commissie-Juncker.

De Europese leiders steunen de investeringsplannen van de 
nieuwe Commissie en benadrukken de behoefte aan het uitvoeren 
van de overeengekomen initiatieven voor werkgelegenheid, groei 
en concurrentievermogen.

Het Parlement verkiest de Commissie-Juncker.

De lidstaten van de eurozone dienen hun ontwerpbegrotings-
plannen voor 2015 in overeenkomstig de regels inzake 
economische governance.
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Om het gezamenlijk antwoord op de ebola-epidemie te versterken, 
benoemt de Europese Raad Christos Stylianides, commissaris voor 
Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing, als EU-ebola coördinator.

NOVEMBER
Op 1 november treedt de Commissie-Juncker in functie.

De nieuwe stemregeling in de Raad (een dubbele meerderheid van 
lidstaten en bevolking) treedt in werking.

Het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme voor eurozone-
banken treedt in werking.

De richtlijn over schadevorderingen voor inbreuken op het EU- 
mededingingsrecht wordt formeel vastgesteld door de Raad. De 
richtlijn zal burgers en bedrijven in staat stellen schade vergoeding 
te eisen wanneer zij het slachtoffer zijn van inbreuken op het 
EU-mededingingsrecht zoals kartels of misbruik van dominante 
marktposities.

De top van de G20 vindt plaats in Brisbane, Australië.

De Commissie hecht haar goedkeuring aan een transparantie-
initiatief met betrekking tot de publicatie van informatie over 
ontmoetingen met organisaties en als zelfstandige werkzame 
personen. Dit initiatief bestaat uit twee besluiten — één voor de 
leden van het college en hun adviseurs en een tweede voor de 
directeuren-generaal.

De Commissie maakt details bekend van een investeringsplan  
ter waarde van 315 miljard EUR.

De Commissie beoordeelt de ontwerpbegrotingsplannen van de 
lidstaten van de eurozone.

De jaarlijkse groeianalyse van de Commissie stelt de pijlers  
van het economisch en sociaal beleid voor 2015 vast en bevat 
hervormingsaanbevelingen voor het Europees semester.

Het Hof van justitie doet uitspraak in de zaak-Dano. Het Hof 
beslist dat nationale autoriteiten bijstandsuitkeringen kunnen 
weigeren aan economisch niet-actieve EU-burgers uit andere 
lidstaten die niet beschikken over voldoende eigen middelen  
om verblijfsrecht te hebben.

Dr. Denis Mukwege, de winnaar van de Sacharovprijs voor de 
vrijheid van denken van 2014, wordt uitgenodigd voor de prijs  
uitreiking tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg.

Samen met de Belgische civiele bescherming en de federale politie 
organiseert de Commissie „Arete 2014”, een civielebeschermings-
oefening in de buurt van Antwerpen. Tijdens deze oefening wordt 
een complexe chemische en terroristische noodsituatie, met 
inbegrip van gijzeling, gesimuleerd om de capaciteit van de 
EU-lidstaten om het hoofd te bieden aan ernstige crisissituaties  
te verbeteren en beter met elkaar te communiceren.

DECEMBER
Op 1 december treedt Donald Tusk aan als de nieuwe voorzitter 
van de Europese Raad.

De Samenwerkingsovereenkomst EU-Zwitserland inzake mede-
dingings aangelegenheden treedt in werking. Dit is de eerste keer 
dat de EU een mededingingsovereenkomst sluit waarin de twee 
mededingingsautoriteiten tijdens hun onderzoek verzameld 
bewijs materiaal mogen uitwisselen.

De Europese Raad bekrachtigt het investeringsplan van de 
Commissie ter waarde van 315 miljard EUR.

De EU-wetgeving op het gebied van politiële samenwerking en 
justitiële samenwerking in strafzaken wordt volledig opgenomen 
in de klassieke EU-wetgeving. Dit betekent dat het Hof van Justitie 
de volledige rechtsmacht heeft over de toepassing en uitvoering 
ervan. Na te hebben afgezien van deelname aan eerdere maat-
regelen op het gebied van politiële samenwerking en justitiële 
samenwerking in strafzaken, heeft het Verenigd Koninkrijk be sloten 
toch deel te nemen aan 35 maatregelen op dit gebied.

De VN-klimaatconferentie vindt plaats in Lima, Peru. De EU 
beschouwt het resultaat van de conferentie als een stap voor-
waarts in de onderhandelingen over een nieuwe wereldwijde 
overeenkomst in Parijs in 2015.

De Eurogroep gaat akkoord met het verzoek van Griekenland om 
een technische verlenging met twee maanden van het financiële 
ondersteuningsprogramma, alsmede met het verzoek om een 
kredietlijn tegen verscherpte voorwaarden uit hoofde van het 
Europees stabiliteitsmechanisme.

De EU is het eens over gemoderniseerde regels voor grens-
overschrijdende insolventies in de EU die zullen helpen bij het 
bevorderen van een „reddings- en saneringscultuur” in Europa.

De eerste vergadering van de Associatieraad tussen de EU en 
Oekraïne vindt plaats.

De Werkgroep buitenlandse terroristische strijders van het 
Wereldforum voor terrorismebestrijding gaat van start in 
Marrakesh, Marokko.
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