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INTERNATIONAAL 
 
Vakbondsleiders in Wit-Rusland gevangen gezet door de geheime dienst 
 
Op 19 april arresteerde de Wit-Russische KGB meer dan een dozijn vakbondsactivisten, onder wie bijna alle vakbondsleiders. Onder hen waren 
de voorzitter van het Congres van Democratische Vakbonden (BKDP) Alexandr Yarashuk, vicepresident Siarhei Antusevich, en het hoofd van de 
Vrije Wit-Russische vakbond Mikalaj Sharakh. Een van hen, het hoofd van de Free Trade Union of Metal Workers (SPM) Aliaksandr Bukhvostau, 
had een hartprobleem en werd naar het ziekenhuis gebracht. 
 
 

 
              Tijdens de 1 mei manifestatie vroegen leden van de FNV aandacht voor de verdwenen Wit-Russische vakbondsleiders 
 
 
 
Decennialang heeft de onafhankelijke vakbeweging in Wit-Rusland een krachtig standpunt ingenomen tegen het dictatoriale regime van 
Alexander Loekasjenko. Ondanks een ernstig politiek optreden heeft de BKDP de Russische invasie van Oekraïne openlijk veroordeeld en de 
terugtrekking van de Russische troepen uit het grondgebied van Wit-Rusland geëist. 
 
Wereldwijd hebben vakbonden, de ILO, Amnesty International en anderen hebben de arrestaties al veroordeeld en opgeroepen tot het 
onmiddellijk vrijlaten van de vakbondsmensen. Namens de FNV heeft Petra Bolster de Nederlandse Ambassade in Wit-Rusland opgeroepen 
alles in het werk te stellen om Wit-Russische autoriteiten te bewegen tot het in vrijheid stellen van de genoemde vakbondsleiders. (Zie bijlage). 
 
Sluit u bij ons aan en stuur uw protestboodschap naar de Wit-Russische regering die de onmiddellijke vrijlating van de gevangengenomen 
vakbondsleiders eist. 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.labourstart.org/go/belarus22
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EUROPEES VAKBONDSNIEUWS 
 
ECT: fossiel = fossiel. 
 
 
ECT: fossiel = fossiel. 
Het is meer dan een jaar geleden (14 januari 2021), dat we in deze nieuwsbrief hebben geschreven over het Energy Charter Treaty (ECT). Dat 
multilaterale handelsverdrag, waardoor (rijke!) investeerders de mogelijkheid hebben om hun belangen in fossiele brandstoffen te verheffen 
boven die van het klimaat en dat burgers voor de kosten daarvan laat opdraaien. Ondanks de pandemie en de coronamaatregelen heeft de 
nationale en internationale beweging tegen dit verdrag in het afgelopen jaar bepaald niet stilgezeten. Via de coalitie Handel Anders! zijn we 
daarbij als FNV intensief betrokken. Hoog tijd voor een update. Geen uitputtende beschrijving, maar wél een aantal highlights van het 
afgelopen jaar. 
 
Juridische perikelen. 
Door de investeringsbescherming (de zgn. ISDS-arbitrage; zie ons vorige artikel) in het ECT kunnen bedrijven regeringen van landen waarin ze 
investeren, aanklagen en verantwoordelijk stellen voor al dan niet vermeende financiële schade, die het gevolg is van besluiten die die landen 
nemen. In het afgelopen jaar is Nederland dat twee keer overkomen. In februari 2021 eiste het Duitse energiebedrijf RWE € 1,4 miljard van de 
Nederlandse overheid als compensatie voor het sluiten van de kolencentrale in de Eemshaven. In april 2021 is het Duitse energiebedrijf Uniper 
een juridische procedure gestart tegen de Nederlandse staat vanwege een verbod op het stoken met steenkool in hun centrale op de 
Maasvlakte bij Rotterdam en eist daarvoor een compensatie van € 900 miljoen.  
Beide claims zijn inmiddels “illegaal” geworden door het zgn. Komstroy-arrest van het Europese Hof van Justitie (HvJEU): de republiek Moldavië 
tegen de in Oekraïne gevestigde energie-alliantie Komstroy LCC. In dat arrest heeft het HvJEU o.m. vastgesteld dat arbitrage tussen een 
investeerder uit een EU-lidstaat en een andere EU-lidstaat (zgn. intra-EU-arbitragezaken) op basis van het ECT in strijd zijn met het EU-recht en 
dat arbitragetribunalen niet langer bevoegd zijn onder EU-recht om ISDS-zaken op basis van het ECT te behandelen. Uitspraken van het HvJEU 
zijn juridisch bindend in de lidstaten van de EU. Arbitragetribunalen leggen dit arrest inmiddels naast zich neer. Meer informatie over deze 
juridische perikelen is te vinden op de website van SOMO. 
Overigens lopen er bijvoorbeeld alleen al tegen Spanje op dit moment 52 claims op grond van het ECT. 
 
Nationale en internationale actie. 
In 2021 is de internationale ECT-beweging een petitie gestart tégen het ECT. Die petitie heeft inmiddels meer dan één miljoen ondertekenaars 
opgeleverd, die ook al aan diverse overheidsvertegenwoordigers in de EU en de EU-lidstaten zijn aangeboden. Ondertekening van de petitie is 
nog steeds mogelijk en kan in Nederland (in het Nederlands) via de website van De Goede Zaak.  

De megaclaims van RWE en Uniper hebben in Nederland (en daarbuiten) uiteraard geleid tot uitgebreide protesten. 
Zowel in de Eemshaven als op de Maasvlakte hebben we laten zien en horen dat het onaanvaardbaar is dat deze 
bedrijven het geld, dat broodnodig is voor een goede en eerlijke energietransitie, in hun eigen zak (of dat van hun 
aandeelhouders) willen steken. Bovendien gaat het in beide gevallen om vrij recent gebouwde kolencentrales, 
waarvoor toen al bekend was dat door de bouw problemen konden gaan ontstaan met noodzakelijke 
klimaatwetgeving. Namens de FNV was DB-lid (en portefeuillehouder) Bas van Weegberg bij deze protesten als 
spreker aanwezig. 

 
Met een 9 meter hoge, opblaasbare dinosaurus wordt sinds 24 april jl. getourd door een aantal 
Europese landen om aandacht te vragen voor het fossiele karakter van de winning en exploitatie van 
fossiele brandstoffen (de dinotour). Een mooi en recent voorbeeld hiervan is het bezoek van Dino aan 
Madrid. In Nederland zal Dino te zien zijn op 2 juni in Den Haag (zie hieronder).  
Er is ook een nieuwe video gemaakt over de noodzaak van sluiting van de nog in Nederland 
resterende kolencentrales. 

 
 
 
Op 1 mei jl. was het protest tegen het ECT ook te zien tijdens de mars van het Jaarbeursplein naar 
het Julianapark. 
 
 
 
 
 

https://handelanders.nl/
https://www.somo.nl/nl/het-energy-charter-treaty-een-inleiding/
https://campagnes.degoedezaak.org/campaigns/stop-met-het-ect
https://www.youtube.com/watch?v=eUWyklKt5uI
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ECT en de toekomst. 
Op 2 juni a.s. organiseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek 
over het ECT. In dat gesprek komen vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties en wetenschappers aan het woord. 
Namens de maatschappelijke organisaties komt o.m. Bart-Jaap Verbeek van SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) aan 
het woord. Bart-Jaap is een actieve deelnemer in de ECT-werkgroep van Handel Anders! Tijdens het gesprek worden buiten het gebouw acties 
gevoerd tegen het ECT, waarbij o.a. Dino aanwezig zal zijn. 
Van 16 tot en met 20 mei a.s. vindt in Brussel de dertiende (en laatste) onderhandelingsronde plaats over modernisering van het ECT en in juni 
de afsluitende Energy Charter Conference. Het uur van de waarheid over de modernisering van het ECT begint te naderen. Wat gaan de EU en 
de EU-lidstaten doen met het resultaat van de onderhandelingen? Over een verdrag waarin o.m. het ISDS-mechanisme nog steeds volledig 
intact is, waardoor het claimen gewoon door kan blijven gaan. Gaan we uittreden uit het verdrag of gaan we gewoon door met het absurde 
ISDS-mechanisme en het beschermen van fossiele brandstoffen daarmee? Heb je de petitie nog niet getekend, doe dit dan nu! 
 
Ernst Kuntz (namens de Werkgroep Handels- en Investeringsverdragen) 
 
 

 
 
 
 

NIEUWS UIT EUROPA 
 
Dag van Europa 
 
 

 
 
 
 
9 mei was het de Dag van Europa. Raadsvoorzitter Charles Michel was in Odesa in Oekraïne. Hij gaf een kort helder statement over het belang 
van de Europese Unie voor vrede en veiligheid in Europa. Dit kun je hier lezen.  
 
 

 
 
 

https://campagnes.degoedezaak.org/campaigns/stop-met-het-ect
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/09/europe-day-statement-by-president-charles-michel-in-odesa-ukraine/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Europe+Day+statement+by+President+Charles+Michel+in+Odesa%2c+Ukraine
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Werkplan voltooiing bankenunie in zicht? 
 
De bankenunie is een belangrijk onderdeel van de economische en monetaire unie. Het werd opgericht als reactie op de financiële crisis van 
2008 en heeft tot doel ervoor te zorgen dat de banksector in de eurozone en de EU stabiel, veilig en betrouwbaar is en zo bijdraagt aan 
financiële stabiliteit. Het kent 3 uitgangspunten: 

• Banken robuust zijn en bestand zijn tegen toekomstige financiële crises; 

• Niet-levensvatbare banken worden opgeheven zonder een beroep te doen op belastinggeld en met een minimale impact op de reële 
economie; 

• Marktfragmentatie wordt verminderd door geharmoniseerde regels voor de financiële sector. 
Alle lidstaten van de eurozone maken deel uit van de bankenunie en lidstaten buiten het eurogebied kunnen toetreden tot de bankenunie. Het 
idee van een “single rulebook” is de ruggengraat van de bankenunie en de regelgeving voor de financiële sector in de EU. Het bestaat uit een 
reeks EU wetgeving die van toepassing is op alle kredietinstellingen en zo zorgen voor een gelijk speelveld in de hele EU, zodat banken in alle 
lidstaten volgens dezelfde regels worden gereguleerd om verstoringen van de interne markt te voorkomen en financiële stabiliteit in de hele 
EU te waarborgen. Het bevat: 

• Kapitaalvereisten voor de banksector 

• Verbeterde depositogarantiestelsels 

• Regels voor herstel en afwikkeling van banken 
Toch is het proces tot vorming van een bankenunie politiek verre van gemakkelijk. Naar verluidt heeft Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de 
Eurogroep van 2013-2018) de totstandkoming van de economische en monetaire unie vergeleken met een symfonie, de bankenunie 
bestempelde hij als “freestyle jazz” om aan te geven hoe ingewikkeld het proces tussen de Eurolanden was. 
Uiteindelijk heeft de Eurogroep eind 2020 opdracht gegeven om een stapsgewijs en tijdgebonden werkplan op te stellen voor alle onopgeloste 
elementen die nodig zijn om de bankenunie te voltooien. Anderhalf jaar later, na afloop van de Eurogroep van 3 mei, benadrukte Paschal 
Donohoe, voorzitter van de Eurogroep, dat er beweging lijkt te komen in het opstellen van een werkplan: “Het ontwerpwerkplan is opgesteld 
om de standpunten en zorgen weer te geven die door de lidstaten naar voren zijn gebracht tijdens mijn vele maanden van samenwerking met 
hen. En ik was bemoedigd dat veel collega's het belang erkenden van de gemaakte herzieningen en compromissen die zijn aangeboden. Er is 
enorm veel werk aan de winkel, maar mijn team en ik zullen tussen nu en juni alles in het werk stellen om deze vooruitgang te boeken en 
overeenstemming te bereiken”. 
 

 
 
 

Geen quasi-permanente controles aan de binnengrenzen van de EU 
 
Op 26 april heeft de Grote Kamer van het Hof van Justitie van de EU een belangrijke uitspraak gedaan over de mogelijkheid van lidstaten om 
controles aan de binnengrenzen van de EU uit te voeren. 
In Verordening (EU) 2016/399 tot vaststelling van de Schengengrenscode staan (o.m.) de regels voor: 

• Controles van personen aan de buitengrenzen; 

• Toegangsvoorwaarden; 

• De voorwaarden voor de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen binnen het Schengengebied (een 
grensvrije zone van 22 EU-landen, alsmede IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) in geval van een ernstige bedreiging 
van de openbare orde of de binnenlandse veiligheid. 

 
De Schengengrenscode staat alleen de herinvoering van controles aan de binnengrenzen van de EU door de lidstaten toe voor een maximale 
duur van zes maanden. Toch hebben verschillende EU-lidstaten, waaronder Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Zweden, sinds 2015 dergelijke 
controles iedere 6 maanden bijna automatisch verlengd, hetgeen eigenlijk geleid heeft tot quasi-permanente controles aan de binnengrenzen.  
 
De uitspraak van het EU Hof van Justitie gaat over de controles van de binnengrenzen van de EU door Oostenrijk. Die vanaf 2015 4 maal op 
basis van opeenvolgende Raadsaanbevelingen de grenscontroles met 6 maanden verlengde, maar dit vanaf eind 2017 deed zonder 
Raadsaanbeveling terzake. De redenen van Oostenrijk om de binnengrens met o.m. Hongarije en Slovenië was grosso modo steeds dezelfde: 
de dreiging terrorisme en het optreden tegen illegale migratie. 
 
In zijn arrest oordeelde het HvJ-EU dat een lidstaat bij een ernstige bedreiging van de openbare orde en de binnenlandse veiligheid tijdelijk 
weer binnengrenscontroles mag invoeren. Deze controles mogen echter de in de Schengengrenscode vastgelegde totale duur van zes 
maanden niet overschrijden. Alleen als er een nieuwe ernstige bedreiging voor de openbare orde en de binnenlandse veiligheid is, mogen de 
lidstaten opnieuw binnengrenscontroles invoeren voor een nieuwe periode van maximaal zes maanden. Het EU Hof van Justitie benadrukte 
daarbij dat de ruimte zonder binnengrenzen “een van de grootste verworvenheden van de EU” is. 

 

https://www.consilium.europa.eu/media/21548/20141020-banking_union_-_relevant_ec_conclusions.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2022/05/03/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Video+conference+of+the+Eurogroup
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2022/05/03/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Video+conference+of+the+Eurogroup
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-04/cp220064en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32016R0399
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Conferentie over de Toekomst van Europa afgesloten 
 
De Conferentie over de toekomst van Europa (COFOE) is officieel beëindigd op 9 mei, de Dag van Europa. Op 9 mei boden de covoorzitters van 
de Raad van Bestuur van de conferentie het eindverslag van de COFOE met 49 voorstellen aan de voorzitters van het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie aan.  
Het Europees Parlement, de lidstaten in de Raad en de Europese Commissie gaan de komende tijd bespreken hoe ze opvolging willen geven 
aan deze 49 ontwerpvoorstellen  over een breed scala aan onderwerpen: van klimaatverandering tot gezondheid, migratie en de EU in de 
wereld.  
 
De 49 voorstellen zijn onderverdeeld in een negental thema’s en bevatten allemaal een (sub)onderwerp, een doelstelling en voorgestelde 
maatregelen: 
1. Klimaatverandering en milieu (voorstel 1 t/m 6); 
2. Gezondheid (voorstel 7 t/m 10); 
3. Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en banen (11 t/m 16); 
4. De EU in de wereld (voorstel 17 t/m 24); 
5. Waarden en rechten, de rechtsstaat, veiligheid (voorstel 25 t/m 30); 
6. Digitale transformatie (voorstel 31 t/m 35); 
7. Europese democratie (voorstel 36 t/m 40); 
8. Migratie (voorstel 41 t/m 45); 
9. Onderwijs, cultuur, jeugd en sport (voorstel 46 t/m 49). 
 

 
 

 
VERDIEPING 

 
Staat van de Europese Unie 2022 
 
De Staat van de Europese Unie is het jaarlijkse stuk waarin het Nederlands kabinet terugkijkt op de belangrijkste EU ontwikkelingen van het 
afgelopen jaar én waarin het kabinet een visie presenteert op de Europese Unie en de EU agenda voor het komende jaar. Op 28 april heeft 
minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, de Staat van de Europese Unie 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer.  
Het kabinet benadrukt dat de oorlog in Oekraïne des te meer duidelijk gemaakt heeft dat de EU “een waardengemeenschap is met een hoog 
welvaarts- en beschermingsniveau waarin mensen omzien naar elkaar en solidair zijn met de ander”. De inzet van het kabinet is om de EU 
slagvaardiger, economisch sterker, groener en veiliger te maken. Een leidende rol van Nederland is daarbij volgens het kabinet “niet alleen 
passend, maar ook nodig” voor Nederland en ook voor de hele EU. Het kabinet ziet 3 thema’s voor het versterken van de EU tot “een sterke 
Unie van sterke lidstaten”:  

• Rechtsstatelijkheid en goed bestuur,  

• Opwaartse sociale en economische convergentie, en  

• De Unie als geopolitieke speler.  
Het versterken en beschermen van de rechtsstaat is een prioriteit voor het Nederlands kabinet. Nederland verwelkomt dan ook de uitspraak 
van het Hof van Justitie die Europese Commissie in staat stelt om de EU-gelden van een lidstaat in te houden “als inbreuken op de rechtstaat 
rechtstreekse gevolgen hebben voor de EU begroting”. Natuurlijk heeft het kabinet zich aan een uitspraak van het Hof van Justitie te houden, 
dus deze passage zegt weinig nieuws. Belangrijker is dat het kabinet even verderop opmerkt het merendeel van de Nederlandse regelgeving 
gebaseerd is op EU regels “en de EU dus de facto een vierde bestuurslaag is”. Daarom wil het kabinet zich inspannen om besluitvorming in de 
EU transparanter te maken voor burgers en nationale parlementen, een “Europawet” zal daartoe uiterlijk 1 juni als hoofdlijnennotitie aan de 
Tweede Kamer gestuurd worden. 
Het kabinet benadrukt dat de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne de Europese burgers direct gaan raken. Daarom wil het kabinet 
“een proactieve en constructieve voortrekkersrol nemen in de EU” om bij te dragen aan een slagvaardige, economisch sterke, weerbare en 
concurrerende Unie. Het kabinet wil “de interne markt versterken en eerlijker maken, de groene en digitale transities versnellen, alsook de 
publieke maar vooral private investeringen die hiervoor nodig zijn. De basis om deze uitdagingen het hoofd te bieden is: weerbare lidstaten die 
zich blijven versterken middels het doorvoeren van structurele hervormingen en voldoende investeringen van hoge kwaliteit met houdbare 
publieke financiën. Deze opwaartse sociale en economische convergentie is van belang zodat lidstaten buffers opbouwen om ook in tijden van 
crisis te kunnen blijven investeren in zaken die bijdragen aan de welvaart van de EU, zoals de dubbele transitie of nieuwe uitdagingen op 
veiligheidsgebied”. 
Qua geopolitiek, zet het kabinet in op een slagvaardiger gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbeleid (GBVB) en een versterking van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB). Maar naast het klassieke veiligheidsdomein, acht het kabinet het van belang dat de 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNkVjQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--a65f701711e7ed2c282626a8451f1ebee078c57c/CoFE%20-%20Consolidated%20list%20of%20draft%20proposals_FINAL_.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z08478&did=2022D17169
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Unie haar markt- en regelmacht, als grootste interne markt ter wereld, “strategischer inzet en haar capaciteit vergroot om normstellend te 
opereren”... “Een dergelijke assertieve opstelling is ook nodig om mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering en de migratiestromen het 
hoofd te bieden en om impact te bereiken in landen buiten Europa”. 
 
In het vervolg van de Staat van de Europese Unie focust het kabinet op de 6 prioriteiten uit het werkprogramma van de Europese Commissie: 
1. de Europese Green Deal,  
2. een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk,  
3. een economie die werkt voor de mensen,  
4. een sterker Europa in de wereld,  
5. het beschermen van de Europese levenswijze, en  
6. een nieuwe impuls voor de Europese democratie. 
Ad 1: Green Deal: Het Fit-for-55-pakket bestaat uit een groot aantal verschillende voorstellen voor (herziening van) EU-wetgeving. Het kabinet 
bespreekt de verschillende voorstellen en stelt vast dat de oorlog in Oekraïne nog duidelijker maakt dat de EU onafhankelijk moet worden van 
Russische fossiele brandstoffen. Volgens de Commissie zal het totale gasverbruik van de EU in 2030 met 30% zijn gedaald als alle maatregelen 
uit het Fit-for-55 pakket volledig worden uitgevoerd. Daarom pleit het kabinet voor vaart in de onderhandelingen en de implementatie van 
deze wetgevingsvoorstellen. 
 
Ad 2: Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: “De digitale transformatie van de EU biedt grote kansen voor onze samenleving en 
economie en het aangaan van maatschappelijke uitdagingen”. De Commissie heeft aangegeven in 2030 minimaal 20 miljoen ICT specialisten in 
de EU te willen realiseren en tenminste 80% van de bevolking over digitale basisvaardigheden te laten beschikken. Hiertoe heef de Commissie 
het initiatief aangekondigd tot een bredere ‘gestructureerde dialoog’ met de lidstaten over digitaal onderwijs en vaardigheden. Het kabinet 
verwelkomt dit initiatief tot uitwisseling van ervaringen tussen lidstaten.  
 
Ad 3: Een economie die werkt voor mensen: de Europese Commissie wil kijken naar de herziening van (de wetgeving ter concretisering van 
het) het Stabiliteit en Groei Pact (SGP), oftewel de uitgangspunten van het toezicht op de nationale begrotingen. Het kabinet staat constructief 
tegenover een aanpassing van het SGP “wanneer deze is gericht op de houdbaarheid van de schulden en opwaartse economische convergentie. 
Effectieve handhaving is hierbij een vereiste”. 
Ook vindt het kabinet het belangrijk om de interne markt te versterken en eerlijker te maken, innovatiekracht te stimuleren, slimme 
industriepolitiek te voeren en ondernemers tegen ongewenste investeringen en oneerlijke concurrentie te beschermen. Specifiek schenkt het 
kabinet o.m. aandacht aan het interne markt ‘noodinstrument’ dat de Commissie waarschijnlijk voor de zomer zal presenteren, en aan de 
implementatie van de industriestrategie. Zo zullen er voor 14 industriële ecosystemen transitiepaden worden opgesteld, Nederland zal ook 
deelnemen aan projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI’s) op de gebieden van waterstof, micro-elektronica, Cloud 
infrastructuur en diensten. Ook verkent het kabinet een mogelijke deelname aan een IPCEI op het gebied van gezondheid. 
Het kabinet stelt vast dat: “Maatregelen op Europees niveau en stelselmatige adequate handhaving moeten garanderen dat op innovatie en 
kwaliteit wordt geconcurreerd, en niet op arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.” 
 
Ad 4: Een sterker Europa in de wereld: In het coalitieakkoord uit het kabinet de ambitie voor een sterke en slagvaardige EU. De EU moet een 
geopolitieke speler zijn in plaats van een speelveld. Een geïntegreerde inzet van het gehele EU-instrumentarium en het waarborgen van EU-
waarden zijn van groot belang. “Dit begint met het versterken van die onderdelen waarop de Unie haar invloed in de wereld relatief het meest 
kan laten gelden. Concreet moet de Unie haar markt- en regelmacht, als grootste interne markt ter wereld, strategischer inzetten. Daarbij hoort 
dat de Unie haar capaciteit vergroot om normstellend te opereren”. Het kabinet wil daartoe een voortrekkersrol spelen bij vormgeving en 
versterking van het Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (o.m. meerderheidsbesluitvorming en bovendien is het kabinet van plan 
om de Nederlandse bijdrage aan militaire EU-missies te vergroten en een bijdrage te gaan leveren aan de snelle EU-interventiecapaciteit). 
In 2021 is met de herziening van het Europese handelsbeleid een belangrijke basis gelegd voor het EU handelsbeleid van de komende jaren. In 
2022 blijf het kabinet inzetten op de versterking van een multilateraal, op regels gebaseerd, duurzaam wereldhandelssysteem en hervorming 
van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). In dat kader hoopt het kabinet op spoedige inwerkingtreding van het internationaal 
aanbestedingsinstrument (IPI), en steunt het kabinet het voorstel van de Europese Commissie om de verstorende werking van buitenlandse 
subsidies op de interne markt tegen te gaan (RFS). 
Ook handels- en investeringsverdragen zijn een belangrijk instrument in het handelsbeleid. Het kabinet wil dat de EU haar marktmacht hierbij 
inzet voor hoge standaarden op het gebied van eerlijke productie, mensenrechten, voedselveiligheid, duurzame groei en klimaat. 
Op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) verwelkomt het kabinet het wetgevingsvoorstel van de 
Commissie. “Hierbij hecht het kabinet waarde aan conformiteit met internationale IMVO standaarden, waar bedrijven nu al hun inzet op 
baseren. Ook moet het voorstel duidelijkheid aan bedrijven bieden en een gelijk speelveld voor ondernemingen bevorderen. Mede daarom is 
coherentie met andere EU-maatregelen, zoals de nauw verwante 
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van belang. Daarom wil het kabinet op Europees niveau inzetten op een reikwijdte die 
aansluit bij de reikwijdte van de CSRD”. 
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Ad 5: Bevordering van onze Europese levenswijze: De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat meer gecoördineerd samenwerken binnen 
de EU op het gebied van grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen noodzakelijk is, maar de versterkte Europese coördinatie en 
samenwerking op pandemische paraatheid is geen doel op zich; het moet meerwaarde hebben voor de gezondheid van de Europese burger. 
De inzet van het kabinet op georganiseerde ondermijnende criminaliteit richt zich in EU verband vooral op gezamenlijke informatie voor 
effectieve interventies ten bate van de weerbaarheid van logistieke knooppunten en processen tegen crimineel misbruik, de aanpak van 
criminele geldstromen en het afpakken van crimineel vermogen, de samenwerking met bron- en transitlanden van drugs gerelateerde 
criminaliteit buiten de EU, en voor de effectieve rechtshandhaving in het digitale domein.  
De belangrijkste terroristische geweldsdreiging blijft afkomstig vanuit de jihadistische beweging (het kabinet zet de aanpak hierop voort) maar 
daarnaast is ook een terroristische aanslag vanuit rechts extremistische hoek voorstelbaar. Het kabinet investeert daarom eveneens op het 
verder in beeld krijgen van aanhangers van online rechtsextremistische en -terroristische netwerken.  
Het kabinet acht het van groot belang dat mensen die Oekraïne ontvluchten “een veilige haven vinden”. Dit maakt volgens het kabinet de 
vraag hoe we als EU verder bouwen aan een toekomstbestendig, effectief en humaan asielsysteem des te belangrijker. Want naast Oekraïense 
ontheemden die in Nederland bescherming zoeken, is ook de instroom van asielzoekers uit andere landen weer toegenomen. In 2022 wordt 
daarom ingezet op voortgang op het Migratiepact. Prioriteiten voor het kabinet zijn betere screening en registratie aan de EU-buitengrenzen, 
het herstellen van het functioneren van het Dublinsysteem, en verbetering van het terugkeerbeleid. Op termijn is tevens een verplichte 
grensprocedure van belang. 
Het kabinet maakt zich zorgen over de regressieve druk op gendergelijkheid, SRGR en rechten van LHBTI-personen. Daarom voert het kabinet 
een actief emancipatie- en antidiscriminatiebeleid en staat het pal voor de bescherming en de bevordering van de Europese waarden op het 
gebied van gendergelijkheid, SRGR en rechten van LHBTI-personen.  
 
Ad 6:  Een nieuwe impuls voor de Europese democratie: De EU is een waardengemeenschap waarbinnen respect voor democratie, 
fundamentele rechten en de rechtsstaat cruciaal zijn. Het kabinet blijf zich hiervoor inzetten en acht het van belang om de burger dichter bij de 
Unie te brengen en het draagvlak voor besluiten te vergroten. In het coalitieakkoord staat dat het kabinet zich inspant om besluitvorming in de 
EU transparanter te maken voor burgers en nationale parlementen en heef daartoe een Europawet aangekondigd.  
Het kabinet heef de uitkomsten van de Nederlandse burgerdialogen overgebracht naar de Conferentie over de Toekomst van de Europese Unie 
en zal zich er voor inspannen dat daar opvolging aan wordt gegeven. Daarbij staat het kabinet open voor verdragswijzigingen als dit in het 
Nederlands en het Europees belang is, zoals ook in het coalitieakkoord aangegeven.  
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