
 

Nieuwsbrief Plenaire vergadering  17
20 mei 2021
Brussel
 
EP debatteert over oproep tot opheffing patenten op coronavaccins  
De EP-leden gaan woensdag in debat over een voorstel aan de WHO om de
intellectuele eigendomsrechten van coronavaccins op te heffen, in navolging van de
Amerikaanse regering.
 
 
EP stemt over goedkeuring volgende generatie Erasmus + 
Het Parlement zal naar verwachting het nieuwe Erasmus+-programma voor onderwijs,
training, jeugd en sport voor de periode 2021-2027 aannemen.
 
 
EP beslist over pakket van €17.5 miljard voor een eerlijke transitie
naar de groene economie  
Op woensdag zal het Parlement stemmen over het Fonds voor een rechtvaardige
transitie, een van de belangrijke instrumenten om regio’s te helpen klimaatneutraal te
worden in 2050.
 
 
Update van de Europese regels voor aansprakelijkheid voor
milieuschade 
Het Parlement wil de bestaande regels over milieuaansprakelijkheid van bedrijven
versterken om schade aan het milieu te verminderen en te voorkomen. 
 
 
Belangenverstrengeling en misbruik van EU-fondsen: EP-debat over
zaak Babiš 
EP-leden zullen woensdag in debat gaan met de Raad en de Commissie over de
utkomsten van het onderzoek naar belangenverstrengeling bij de Tsjechische premier
Andrej Babiš.  
 
 
EU-migratiebeleid: EP roept op tot maatregelen tegen
mensenrechtenschendingen 
Het EP zal stemmen over een kritisch rapport over het overmatig gebruik van informele
overeenkomsten over terugkeer en terugname van irreguliere migranten door de EU
en sommige lidstaten.
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EP en Commissie debatteren over belastingregelingen voor
ondernemingen 
Met groeiende bereidheid voor een minimumtarief voor vennootschapsbelasting en
vooruitgang op fiscale rapportage in de EU,  bespreken het EP en de Commissie
dinsdag nieuwe belastingplannen.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2021-05-17
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EP debatteert over oproep tot opheffing
patenten op coronavaccins 
 
De EP-leden gaan woensdag in debat over een voorstel aan
de WHO om de intellectuele eigendomsrechten van
coronavaccins op te heffen, in navolging van de
Amerikaanse regering.
 
Verschillende fracties in het EP hebben de Commissie opgeroepen om een ontheffing aan te
vragen voor intellectuele eigendomsrechten (IPR) voor coronavaccins ter ondersteuning van de
mondiale vaccinatiecampagne. Dit gebeurde nadat de regering van de Verenigde Staten zich
onlangs uitsprak voor een ontheffing.
 
Ursula von der Leyen zei recent dat, hoewel de EU open staat voor een gesprek over een
tijdelijke vrijstelling van IPR, de prioriteit voor het vergroten van wereldwijde togang tot vaccins
nog altijd ligt bij knelpunten in de productie, investeringen in mondiale productie en bijdragen
aan het COVAX-programma.
 
Tijdens de plenaire sessie van juni zal een resolutie in stemming worden gebracht.
 
Achtergrond
 
Iedere beslissling over het opheffing van intellectuele eigendomsrechten moet genomen worden
door de TRIPS-Raad van de Wereld Handelsorganisatie (WHO). India en Zuid-Afrika hebben in
oktober vorig jaar een voorstel ingediend op WHO-niveau voor een tijdelijke ontheffing van IPR-
bescherming voor alle patenten gerelateerd aan het voorkomen, indammen en behandelen van
COVID-19. Een groep leden van het Europees Parlement en van nationale parlementen in de
EU riep de Commissie in maart 2021 op om haar verzet tegen de ontheffing te staken.
 
Debat: woensdag 19 mei
 
Stemming: plenaire sessie van 7 - 10 juni
 
 
Procedure: verklaringen van de Raad en de Commissie, met resolutie
 
Meer informatie
Commissie internationale handel
Gratis foto’s, video- en audiomateriaal - EU vaccinstrategie
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_2361
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel6_e.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/inta/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk


EP stemt over goedkeuring volgende generatie
Erasmus +
 
Het Parlement zal naar verwachting het nieuwe Erasmus+-
programma voor onderwijs, training, jeugd en sport voor
de periode 2021-2027 aannemen.
 
Het nieuwe Erasmus+, goed voor meer dan 28 miljard EUR op het huidige prijsniveau, zal
aanzienlijk inclusiever zijn dan eerdere programma’s. Het zal de toegang tot leren en mobiliteit
vergroten voor mensen die in het verleden minder mogelijkheden hadden om deel te nemen -
mensen met een lichamelijke beperking, mensen die in armoede leven, op een afgelegen
locatie wonen, een migratie-achtergrond hebben, en anderen.
 
In  vergelijking met  de eerdere edities  van Erasmus + zal  het  nieuwe programma ook de
mobiliteit  van studenten in  volwasseneneducatie  ondersteunen.  Het  zal  mensen van alle
leeftijden en achtergronden helpen om nieuwe vaardigheden in werk en leven op te doen en ze
beter in staat stellen om te gaan met de veranderingen die de digitale en groene transitie met
zich meebrengt.
 
In het debat op woensdag zullen Europarlementariërs waarschijnlijk kwesties aansnijden op het
gebied van mobiliteit en onderwijs, en de uitdagingen die op deze terreinen zullen ontstaan in
het Europa van na de COVID-19-pandemie.
 
Debat: dinsdag 18 mei
 
Uitslag van de stemming: woensdag 19 mei, mogelijk op dinsdag direct na het debat
 
 
Procedure: Gewone wetgevende procedure, tweede lezing
 
Meer informatie
Ontwerpverslag over de verordening to het vaststellen van  “Erasmus+”: het programma van
de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport
Persbericht naar aanleiding van de stemming in de parlementaire commissie (10.05.2021
Profiel van rapporteur Milan Zver (EVP,SL)
Overzicht van de procedure
Video: Covid-19 and Erasmus: Students' stories
Gratis foto’s, video- en audiomateriaal over Erasmus+
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/05-10/1229485EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/05-10/1229485EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210510IPR03814/culture-and-education-committee-backs-the-new-structural-programmes-2021-2027
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96933/MILAN_ZVER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0191(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/covid-19-and-erasmus-students-stories_N01-PUB-200504-ERAS_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/erasmus_15210_pk


EP beslist over pakket van €17.5 miljard voor een
eerlijke transitie naar de groene economie 
 
Op woensdag zal het Parlement stemmen over het Fonds
voor een rechtvaardige transitie, een van de belangrijke
instrumenten om regio’s te helpen klimaatneutraal te
worden in 2050.
 
Het  Fonds  voor  een  rechtvaardige  transitie  zal  financiering  verlenen  voor  steun  aan
baanzoekers, bij- en omscholing, en de actieve inclusie van werknemers en baanzoekenden in
de  veranderende  economie.  Het  fonds  bevat  ook  steun  voor  micro-ondernemingen,
bedrijfsincubatoren en onderzoeksinstituten, alsmede voor investeringen in technologiën voor
schone  energie,  energie-efficiëntie  en  duurzame  lokale  mobiliteit.  Daarentegen  komen
investeringen  in  fossiele  energie,  afvalverbranding  en  het  onmantelen  of  bouwen  van
kerncentrales,  niet  in  aanmerking  voor  financiering  door  het  fonds.
 
 
Het  fonds  verplicht  de  lidstaten  om  zich  vooral  te  richten  op  de  minst  ontwikkelde  en
ultraperifere  regio’s  en  eilanden.  Op  initiatief  van  het  Parlement  zal  er  een  “Groen
beloningsmechanisme” worden ingesteld indien de gelden uit het fonds na 31 december 2024
worden opgehoogd. Deze aanvullende gelden zullen worden verdeeld onder de lidstaten, met
de meeste financiering voor landen die erin slagen om de broeikasgasuitstoot terug te dringen.
 
 
Achtergrond
 
 
Het Fonds voor een rechtvaardige transitie bevat EUR 7,5 miljard uit het Meerjarig Financieel
Kader 2021-2027 en nog eens EUR 10 miljard uit het EU-herstelfonds. Het is de eerste pijler
van het Mechanisme voor een rechtvaardige transitie, een belangrijk instrument voor steun aan
regio’s, industrieën en werknemers die naar verwachting het meest geraakt worden door de
implementatie van de Europese Green Deal.
 
Debat: maandag 17 mei
 
Stemming en uitslag: dinsdag 18 mei
 
 
Procedure: gewone wetgevende procedure 
 
Gecombineerde persconferentie over Erasmus+, Creative Europe en het solidariteitscorps op
18 mei om 10.30 uur
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https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_nl
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_nl
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/fs_20_39


Meer informatie
Persbericht naar aanleiding van het politiek akkoord (09.12.2020)
Overzicht van de procedure
Profiel van rapporteur Manolis Kefalogiannis (EVP, GR)
Commissie voor regionale ontwikkeling
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93210/deal-on-financing-a-just-energy-transition-in-eu-regions
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/home/highlights


Update van de Europese regels voor
aansprakelijkheid voor milieuschade
 
Het Parlement wil de bestaande regels over
milieuaansprakelijkheid van bedrijven versterken om
schade aan het milieu te verminderen en te voorkomen. 
 
In een raport waarover op xxx gedebatteerd en gestemd wordt, zullen de parlementsleden
vragen  om  aanpassingen  in  de  Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn  (ELD)  en  de  Richtlijn
milieucriminaliteit (ECD). De gevraagde wijzigingen zijn bedoeld om de naleving the verbeteren
en het vertrouwen van burgers in de EU-regels te vergroten om zo milieuschade te voorkomen
en te herstellen.
 
 
De Europarlementariërs bevelen onder andere aan om de ELD te veranderen in een volledig
geharmoniseerde verordening, om de impact van de wet te vergroten. Ook roepen zij op tot het
instellen van een EU-taskforce voor milieuaansprakelijkheid die kan helpen bij implementatie,
en tot het aanbieden van steun aan slachtoffers van milieuschade. De ontwerptekst roept de
Commissie op tot het onderzoeken hoe “ecocide” kan worden erkend in het EU-recht en tot het
ontwikkelen van een geharmoniseerde classificatie van milieudelicten. De EP-leden zullen
waarschijnlijk hun teleurstelling uitspreken over het lage niveau van opsporing, onderzoek en
veroordeling van milieudelicten, die naar schatting op de vierde plaats staan van de meest
winstgevende criminele activiteiten ter wereld,
 
 
Debat 
 
Stemming: 
 
Procedure: eigen-initiatief 
 
Meer informatie
Persbericht naar aanleiding van de stemming in de parlementaire commissie (19.03.2021)
Profiel van rapporteur Toine Manders (EVP, NL)
EP-persbericht: MEPs: EP: bedrijven mogen niet langer ongestraft schade toebrengen aan
mens of milieu (10.03.2021
EP-persbericht: businesses interests must align with society’s interests (17.12.2020
Onderzoek naar milieuaansprakelijkheid voor bedrijven voor de commissie Juridische zaken
(15 May 2020)
EP-onderzoek: Environmental damage. For an implementation of the companies' liability
EP-onderzoek: Environmental liability of companies: Selected Possible Amendments of the
ELD

Gratis foto’s video- en audiomateriaal
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https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/implementation-eu-countries/environmental-liability_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/environmental-crime_nl
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/environmental-crime_nl
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210311IPR99722/meps-spell-out-recommendations-for-revamping-environmental-liability-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/4560/ANTONIUS_MANDERS/home
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210304IPR99216/meps-companies-must-no-longer-cause-harm-to-people-and-planet-with-impunity
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210304IPR99216/meps-companies-must-no-longer-cause-harm-to-people-and-planet-with-impunity
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93636/sustainability-businesses-interests-must-align-with-society-s-interests
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)651698
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)651698
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659925/IPOL_BRI(2020)659925_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/659924/IPOL_IDA(2020)659924_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/659924/IPOL_IDA(2020)659924_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Belangenverstrengeling en misbruik van EU-
fondsen: EP-debat over zaak Babiš
 
EP-leden zullen woensdag in debat gaan met de Raad en
de Commissie over de utkomsten van het onderzoek naar
belangenverstrengeling bij de Tsjechische premier Andrej
Babiš.  
 
Het Parlement zal zich uitspreken over de recente conclusies uit het controleverslag 2014-2020
van de Europese Commissie betreffende een zaak waarin sprake is van betrokkenheid bij
belangenverstrengeling van Andrej Babiš. De audit heeft bevestigd dat Dhr. Babiš als premier
invloed heeft  uit  uitgeoefend op de toewijzing  van EU-subsidies  aan Agrofert,  een agro-
chemisch conglomeraat dat door hem zelf is opgericht. De Commissie bevestigde hiermee de
zorgen die het  Parlement de afgelopen jaren al  meermalen had uitgesproken. Tijdens de
plenaire sessie in juni  zal  een resolutie in stemming worden gebracht.
 
Achtergrond
 
In 2018, 2019 en 2020, hebben de parlementsleden resoluties aangenomen die wezen op het
misbruik van EU-landbouwfondsen in Tsjechië en de mogelijke betrokkenheid van de premier.
Ze riepen op tot sterke maatregelen voor de bescherming van EU-gelden, en in het bijzonder tot
het opzetten van een controlemechanisme voor de aanpak van belangenvestrengeling en voor
meer transparantie over de eindbegunstigden van EU-fondsen. Momenteel is er geen EU-wet
die lidstaten verpliicht om de eindbegunstigden van EU-fondsen openbaar te maken.
 
Debat: woensdag 19 april
 
Stemming: plenaire vergadering van juni 2021
 
 
Procedure: Verklaringen van de Raad en Commissie (met resolutie, stemming in juni)
 
Meer informatie
EP Live
EBS+ (19.05.2021)
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2021/final-report-on-the-audit-of-the-functioning-of-the-management-and-control-systems-in-place-to-avoid-conflict-of-interest-in-czechia
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0530_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200615IPR81227/czech-pm-meps-call-for-conflicts-of-interest-involving-eu-funds-to-be-resolved
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210125IPR96323/final-beneficiaries-of-eu-funds-meps-push-for-more-transparency
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/schedule/
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=05/19/2021


EU-migratiebeleid: EP roept op tot maatregelen
tegen mensenrechtenschendingen
 
Het EP zal stemmen over een kritisch rapport over het
overmatig gebruik van informele overeenkomsten over
terugkeer en terugname van irreguliere migranten door de
EU en sommige lidstaten.
 
De ontwerptekst richt zich, onder andere, op informele EU-overeenkomsten met derde landen
over het versterken van grenscontrole en -beheer, het bestrijden van mensenhandel en de
terugkeer en terugname van irreguliere migranten.
 
De  Europarlementariërs  zullen  debatteren  over  zorgwekkende  trends  rond  deze
overeenkomsten, hun toenemende aantal en de praktische gevolgen die eruit voortvloeien voor
mensenrechten, evenals hun buitengerechtelijke aard. De parlementsleden zijn bezorgd dat
dergelijke arrangementen worden afgesloten zonder democratische controle en parlementair
toezicht, en dat ze niet onderworpen zijn aan rechterlijke controle.
 
Het rapport spoort de Commissie aan om onderhandelingen te starten of af te ronden en om
terugkeerovereenkomsten  af  te  sluiten  met  derde  landen,  maar  benadrukt  dat  formele
overeenkomsten  de  voorkeur  hebben.
 
De parlementsleden vragen de Commissie ook om een helder overzicht van EU-fondsen die
worden ingezet voor de financiering van samenwerking met derde landen op het vlak van
migratiebeheer. 
 
 
 
Het debat vindt plaats op dinsdag. De uitslag van de stemming zal woensdag bekend gemaakt
worden. 
 
Debat: dinsdag 18 mei
 
Stemming: woensdag 19 mei
 
 
Procedure: eigen-initiatief verslag
 
Meer informatie

Persbericht naar aanleiding van de stemming in de parlementaire commissie (18.03.2021)
Overzicht van de procedure
Profile van rapporteur Tineke Strik (De Groenen/EFA, NL)
Gratis foto’s, video- en audiomateriaal
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0060_NL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210318IPR00301/eu-migration-policy-better-protection-against-human-rights-violations
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210318IPR00301/eu-migration-policy-better-protection-against-human-rights-violations
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2116(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197772/TINEKE_STRIK/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


EP en Commissie debatteren over
belastingregelingen voor ondernemingen
 
Met groeiende bereidheid voor een minimumtarief voor
vennootschapsbelasting en vooruitgang op fiscale
rapportage in de EU,  bespreken het EP en de Commissie
dinsdag nieuwe belastingplannen.
 
De coronapandemie heeft overheidsbudgetten wereldwijd hard getroffen. De crisis heeft de
noodzaak blootgelegd om de fiscale regelgeving aan te passen aan het huidige digitale tijdperk,
waarop naar verwachting binnen enkele maanden concrete resultaten worden bereikt op het
niveau van de OECD. Dit groeiende momentum heeft ook geholpen in het deblokkeren van
verschillende wetgevende dossier, op kwesties zoals het verhogen van de transparantie rond
belastingen die bedrijven in iedere EU-lidstaat afdragen; een dossier dat al langer dan vier jaar
wordt opgehouden door de lidstaten.
 
 
De Commissie zal tijdens het debat uiteenzetten wat de volgende stappen zijn die zij van plan is
om te zetten. De EP-leden, die vorige maand nog opriepen tot een significate modernisatie van
het belastingmilieu, zullen naar verwachting de Commissie aansporen om meer ambitie te laten
zien op zowel Europees als internationaal niveau.
 
 
Debat: dinsdag 18 mei
 
Procedure: Verklaring van de Commissie, gevolgd door een debat 
 
Meer informatie
EP-persbericht: EP ontvouwt plannen voor een eerlijker belastingsysteem dat past bij het
digitale tijdperk
EP-persbericht: Delay is over - work begins to shine spotlight on where companies pay their
taxes
EP-onderzoek: Taxation of the digital economy - latest developments
Gratis foto’s video- en audiomateriaal
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0147_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210422IPR02622/meps-lay-out-plans-for-a-fairer-tax-system-fit-for-the-digital-age
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210422IPR02622/meps-lay-out-plans-for-a-fairer-tax-system-fit-for-the-digital-age
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210301IPR98959/delay-is-over-work-begins-to-shine-spotlight-on-where-companies-pay-their-taxes
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210301IPR98959/delay-is-over-work-begins-to-shine-spotlight-on-where-companies-pay-their-taxes
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659414/EPRS_ATA(2020)659414_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

