VR 2020 2905 MED.0172/1

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,
CULTUUR, ICT EN FACILITAIR MANAGEMENT

MEDEDELING AAN
DE VLAAMSE REGERING
Betreft: Overzicht van de ontwikkelingen op niveau van de Europese Unie
(EU) – april 2020
In deze mededeling aan de Vlaamse Regering wordt een overzicht gegeven van de voor Vlaanderen
relevante ontwikkelingen in het Europese besluitvormingsproces tijdens de maand april.
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1. Discussies voorbije maand in de (Europese) Raad
1.1. Lidstaten roepen Commissie op om een voorstel voor een omvattend Europees herstelfonds uit te
werken
Op 15 april presenteerden Commissievoorzitter von der Leyen en Raadsvoorzitter Michel een gezamenlijk
Europees stappenplan voor de opheffing van de inperkingsmaatregelen als gevolg van COVID-19, en op 21
april een routekaart voor herstel. Deze plannen zijn het antwoord op de oproep van de leden van de
Europese Raad in maart tot een gecoördineerde, Europese exit- en herstelstrategie. Op 23 april werden deze
documenten door de Europese Staats- en Regeringsleiders via videoconferentie besproken. Deze Europese
Raad was er voornamelijk op gericht om een beeld van ‘eenheid en solidariteit’ tussen de Europese lidstaten
te tonen. Er werden dan ook geen harde beslissingen genomen over de concrete uitvoering van de
herstelstrategie. De Europese Raad riep de Commissie op om verder te werken aan het in kaart brengen
van de economische behoeften van de lidstaten en om dit te verwerken in een voorstel om een omvattend
Europees herstelfonds op te zetten, met een duidelijk link naar het toekomstig Meerjarig Financieel Kader
(MFK). Dit voorstel van de Commissie wordt in de tweede helft van mei verwacht.
1.2. Onderhandelingen over de toekomstige relaties tussen de EU en het VK lopen door
In april vonden er opnieuw gesprekken plaats tussen het Europese en Britse onderhandelingsteam, zowel
in een informeel als formeel formaat. De COVID-19-crisis zorgt er uiteraard voor dat de teams niet fysiek
kunnen samenkomen, maar de onderhandelingen lopen wel verder via videoconferentie. Tijdens deze
gesprekken lichtten de EU en het VK hun onderhandelingsposities verder toe. Op het gebied van handel in
goederen en diensten, civiele nucleaire samenwerking, luchtvaart en programma’s van de Unie lopen de
belangen van het VK en de EU grotendeels gelijk. Inzake visserij, gelijk speelveld en governance liggen de
onderhandelingsposities echter nog ver uit elkaar. Voor Vlaanderen is het van belang dat het parallellisme
over de onderhandelingstafels heen aangehouden wordt om zo een omvattend akkoord met het VK te
bekomen, dat voldoende bescherming biedt aan de Vlaamse concurrentiepositie. Daarnaast vond deze
maand ook het eerste gespecialiseerde Comité inzake het Iers protocol plaats. Voor Vlaanderen is het hierbij
belangrijk dat de bepalingen opgenomen in het Terugtrekkingsakkoord over de Noord-Ierse grens correct
uitgevoerd en nageleefd worden, om de integriteit van de Europese ééngemaakte markt te beschermen.
1.3. Ministers van Buitenlandse Zaken wisselen van gedachten over consulaire coördinatie, repatriëring,
samenwerking, bijstand en desinformatie
De ministers van Buitenlandse Zaken wisselden van gedachten over de internationale aspecten van de
COVID‑19-pandemie, met name de consulaire coördinatie en repatriëring, versterking van de internationale
samenwerking en bijstand, en desinformatie. De ministers zijn ingenomen met het werk en de vooruitgang
van de EU-instellingen bij de coördinatie van de repatriëringsinspanningen en de consulaire bijstand van
de lidstaten aan hun burgers in het buitenland. Dankzij deze gezamenlijke inspanningen op EU-niveau
werden al meer dan 350 000 Europeanen gerepatrieerd – 250 000 burgers wachten nog op bijstand. Wat
de internationale samenwerking en bijstand betreft, benadrukten de ministers dat een mondiale crisis een
mondiaal antwoord vereist. Ze vinden dat de meest kwetsbare landen en Afrika prioriteit moeten krijgen,
ook omdat de verwoestende effecten van COVID-19 in veel kwetsbare landen door conflicten kunnen worden
versterkt. Tot slot werd bezorgdheid geuit over misleidende informatie en de noodzaak om de gevolgen
van deze desinformatie op de samenleving, het leven van burgers en de volksgezondheid, te blijven
bestrijden. De ministers wezen erop dat de gezamenlijke strijd tegen desinformatie moet worden opgevoerd
via nauwere samenwerking tussen de EU-instellingen, de lidstaten en de sociale media.
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1.4. Europese ministers van Onderzoek bestrijden COVID-19 met Actieplan “ERAvsCorona” rond Onderzoek
en Innovatie (O&I)
Op 7 april organiseerde het Kroatische voorzitterschap een informele videoconferentie voor de ministers
voor Onderzoek om ervaringen uit te wisselen en een gedachtewisseling te houden over de gezamenlijke
O&I-respons en mogelijke verdere stappen om de situatie inzake COVID-19 aan te pakken. Naast de Europese
lidstaten had het voorzitterschap ook Noorwegen en Zwitserland uitgenodigd om deel te nemen aan de
videoconferentie. Europees Commissaris, Mariya Gabriel, ging van start met een overzicht van de acties die
de Europese Commissie al heeft genomen op vlak van O&I in het kader van COVID-19. Alle landen, alsook
België, spraken hun steun uit voor het Actieplan ERAvsCorona met tien gecoördineerde O&I-acties op korte
termijn, dat regelmatig geactualiseerd dient te worden, in co-creatie met de lidstaten. Onder de 10
overeengekomen acties bevinden zich een uniek loket voor Europese onderzoeksfinanciering, een nieuwe
specifieke oproep binnen Horizon 2020 en het delen van onderzoeksgegevens over COVID-19. Verschillende
lidstaten vermeldden solidariteit, coördinatie, en de cruciale rol van onderzoekers in het aanpakken van de
crisis. Ook het belang van synergiën tussen bestaande programma’s en initiatieven werd onderstreept. Veel
aandacht werd besteed aan het verzekeren van open data en wetenschap, de strijd tegen nepnieuws, het
belang van klinische testen, de financiering van de ontwikkeling en productie van vaccins, de nodige steun
voor innovatieve KMO’s,... . Commissaris Gabriel riep tot slot op om beter te communiceren aan de burgers
over de gemeenschappelijke Europese inspanningen inzake O&I die als respons op COVID-19 geleverd
worden.
1.5. Ministers van Ontwikkelingssamenwerking lanceren ‘Team Europe’ om partnerlanden te ondersteunen
in aanpak COVID-19 crisis
De Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking lanceerde het “Team Europe package”, gericht op
het ondersteunen van partnerlanden tijdens en in de nasleep van de huidige gezondheidscrisis. Het betreft
een gezamenlijke aanpak van de Commissie, Europese financiële instellingen en de lidstaten om
gecoördineerd deze crisis te bezweren. Alles bij elkaar gaat het over een pakket van meer dan 20 miljard
euro. Het is een globale aanpak die inzet op de meest fragiele landen, met prioritaire aandacht voor Afrika
en de buurregio’s. De focus ligt op de meest kwetsbaren in de samenleving (o.a. vrouwen, kinderen, mensen
met een beperking, migranten, vluchtelingen). Inhoudelijk zijn er drie prioriteiten: directe humanitaire actie,
capaciteitsversterking van de gezondheidssystemen van partnerlanden en de directe sociale en
economische gevolgen van de crisis. Vlaanderen droeg bij aan het Belgische standpunt en verwelkomt de
sterke aandacht voor de noden van de meest kwetsbaren en de focus op capaciteitsopbouw in de
gezondheidssector.
1.6. Ministers van Cultuur en Media bespreken nationale en Europese maatregelen voor de culturele en
creatieve sectoren naar aanleiding van COVID-19
De Europese cultuur- en mediaministers kwamen op 8 april 2020 via videoconferentie samen om de impact
van de COVID-19-crisis op de culturele en creatieve sectoren (CCS), inclusief mediasector, te bespreken.
Doelstelling was om ideeën uit te wisselen om de bijzonder sterk getroffen CCS zo goed mogelijk door de
crisis te helpen en de veerkracht van het kwetsbare ecosysteem (bv. veel freelancers) op lange termijn te
ondersteunen. Er kwam steun van alle lidstaten voor deze eerste, maar noodzakelijke stap in informatieuitwisseling over de nationale en Europese maatregelen op korte termijn. Ook op middellange en lange
termijn is het nodig om gezamenlijke analyses te blijven maken en te bekijken welke toekomstige
maatregelen zich opdringen. De Europese Commissie wil in die context graag een platform ontwikkelen
voor kennisuitwisseling tussen lidstaten en met de betrokken sectoren. Het Kroatische voorzitterschap
voorziet een vervolg van het debat tijdens de volgende videoconferentie van cultuurministers, gepland op
19 mei 2020. De CCS waren bij de eersten die de radicale impact van lockdown maatregelen voelden (bv.
verbod evenementen) en zullen ook bij de laatsten zijn om de activiteiten volledig te hernemen.
Verschillende lidstaten (waaronder België) benadrukten ook de negatieve financiële weerslag van de crisis
op de pers- en mediasector.
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Veel lidstaten wezen ook op de significante bijdrage van CCS aan de mentale gezondheid van burgers. België
werd volgens de toerbeurt vertegenwoordigd door minister Linard (Franse Gemeenschap). Ter opvolging
van de vergadering werd ook een verklaring ondertekend door 26 lidstaten en gepubliceerd (enkel Hongarije
ondertekende niet).
1.7. Vlaanderen deelt ervaringen op vlak van onderwijs in COVID-19-tijden met andere EU-lidstaten
Het Kroatische voorzitterschap organiseerde op 14 april voor een tweede maal een COVID-19
videoconferentie met de onderwijs ministers van de Europese lidstaten. Naast de EU-landen namen ditmaal
ook Noorwegen, IJsland en Zwitserland deel. Ieder land was op ministerieel niveau vertegenwoordigd. De
videoconferentie had als doel de stand van zaken in de verschillende lidstaten te bespreken en goede
praktijken en knowhow uit te wisselen betreffende digitale en online oplossingen voor afstandsleren. De
meeste lidstaten of bevoegde regio’s vermeldden hun inspanningen t.a.v. afstandsleren en examinering. Ook
bespraken ze het mogelijk gebruik van de Europese fondsen, waaronder het Coronavirus Response
Investment Initiative. België stipte de volgende Vlaamse elementen aan: de maatregelen met betrekking tot
de start van pre-teaching na de paasvakantie, het belang van het maximaliseren van de onderwijstijd, het
belang van EU-fondsen en het beleid voor digitale onderwijs. Ook werd verwezen naar de gereglementeerde
gezondheidsberoepen. Zo vroeg Vlaanderen o.m. voor flexibiliteit van de Europese Commissie bij de
vereisten van de klinische stage uren voor verplegers.
1.8. EU-ministers van Gezondheid benadrukken nood aan verdere coördinatie
De lidstaten hebben de laatste weken zeer vergaande maatregelen genomen om de pandemie te vertragen.
Het wordt nu ook tijd dat erover nagedacht wordt hoe deze maatregelen geleidelijk en gecoördineerd
kunnen afgebouwd worden. De voorzitster van de Commissie en de voorzitter van de Europese Raad
hebben hierover een “Roadmap” gepubliceerd, een kader met aanbevelingen die door iedere lidstaat
afzonderlijk kan worden geïmplementeerd. Lidstaten moeten immers zelf nog hun eigen exit-strategie
opmaken binnen dit gemeenschappelijk kader. Daarbij zullen de epidemiologische situatie, de capaciteit
van het gezondheidssysteem en de mogelijkheden voor een gepaste monitoring cruciaal zijn. Deze roadmap
werd positief onthaald door de lidstaten. Een aantal lidstaten benadrukten nog wel dat er verdere
coördinatie nodig is, om mogelijke negatieve gevolgen te vermijden. Belangrijk hierbij is opnieuw het
beschikken over persoonlijk beschermingsmateriaal voor het gezondheidspersoneel, maar ook instrumenten
voor de brede bevolking zoals (niet medische) mondmaskers en elektronische apps en een grote
testcapaciteit. Ten slotte werd ook door enkele lidstaten de financiering van de
Wereldgezondheidsorganisatie op tafel gelegd nu de US heeft beslist haar bijdragen op te schorten. Op
deze informele videoconferentie voor de ministers werd België vertegenwoordigd door de AdjunctPermanent Vertegenwoordiger Jan Hoogmartens.
1.9. Handelsministers bespreken de impact van de COVID-19-uitbraak op de handelsagenda
Op 16 april kwamen de Europese Handelsministers virtueel samen voor een gedachtewisseling over de
impact van de COVID-19-uitbraak op de handelsstromen en het handelsbeleid. Voor de Commissie vormde
dit bovendien de gelegenheid om ook nieuwe maatregelen m.b.t. de crisis voor te stellen, zoals een nieuw
autorisatiemechanisme voor de export van persoonlijke beschermingsuitrusting naar derde landen. Deze
aangepaste verordening trad eind april in werking en was nodig om de oorspronkelijke maatregel van
midden maart te verlengen. De aanpassingen betreffen onder meer de opname van bijkomende geografische
uitzonderingen en een beperkter toepassingsgebied van producten. Ondanks de COVID-19-crisis werden
tijdens de maand april heel wat andere lopende activiteiten van de handelsagenda in de mate van het
mogelijke verdergezet. Zo werd de WTO formeel geïnformeerd over het opzetten van een nieuwe
interimovereenkomst om handelsgeschillen toch verder te kunnen behandelen nu het beroepsorgaan van
de WTO niet meer operationeel is. Daarbij aansluitend nam de Raad begin april ook een standpunt aan
over de wijziging van de handhavingsverordening.
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Daarnaast hebben de EU en Mexico eind april een akkoord gevonden over het openbare aanbestedingen,
het enige openstaande punt van het handelsuik van een nieuwe globale overeenkomst waardoor men de
interne goedkeuringsprocedures kan voorbereiden. Ten slotte vonden ook via videoconferentie
handelsonderhandelingen plaats met China, Chili en Nieuw-Zeeland.
1.10. Pakket van 500 miljard euro moet vangnet bieden voor werknemers, bedrijven en lidstaten
De ministers van Economische en Financiële Zaken bogen zich op 16 april over de meest recente beoordeling
van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie en de beleidsrespons. De ministers riepen op tot
een snelle uitvoering van de noodmaatregelen. Het Kroatische voorzitterschap beloofde met name snel werk
te maken van de onderhandelingen over het voorstel van de Commissie voor een tijdelijk instrument om
het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken (SURE). De ministers hechtten ook hun goedkeuring
aan een verklaring waarin zij de flexibele toepassing van de EU-regels in de banksector steunen en de
banken vragen om af te zien van het uitkeren van dividenden. Verder waren de ministers het eens over
vereenvoudigde informatievereisten voor de cyclus 2020 van het Europees Semester. De Eurogroep stelde
op 19 april een pakket maatregelen voor om de COVID-19-crisis aan te pakken. Het pakket bestaat uit 3
vangnetten voor werknemers, bedrijven en lidstaten, ter waarde van ongeveer € 500 miljard. Ook werd
principieel besloten een herstelfonds op te richten dat de economie een nieuwe impuls moet geven en moet
zorgen voor solidariteit met de lidstaten die het hardst zijn getroffen. De Europese raad heeft deze
beslissing bevestigd op 23 april en de Europese Commissie opgeroepen een voorstel te formuleren met
aandacht voor het verband tussen het herstelfonds en het meerjarig financieel kader dat onderhandeld
wordt.
1.11. Europese ministers van Sport wisselen goede praktijken uit in aanpak COVID-19-crisis
Op 21 april vond een informele ministerraad Sport plaats op initiatief van het Kroatisch voorzitterschap.
Deze ging door via videoconferentie en had als doel om de impact op de sportsector te bespreken naar
aanleiding van de maatregelen die getroffen zijn om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Minister
Weyts vertegenwoordigde België tijdens deze ministerraad. Voorafgaand aan de discussie lichtte de
Europese Commissie, vertegenwoordigd door Europees Commissaris Mariya Gabriel, de maatregelen toe die
de Europese Commissie zal treffen. De uitwisseling tussen de lidstaten focuste op de reeds genomen
maatregelen, ondersteuningsmechanismen en goede voorbeelden binnen de sportsector. Hieruit bleek dat
de EU-lidstaten een zeer diverse aanpak hebben op vlak van gezondheidsmaatregelen en deze diversiteit
weerspiegelt zich in ondersteuningsmechanismen, campagnes en mogelijke exit-strategieën. Ondanks deze
diversiteit is men het er wel over eens dat EU-coördinatie ter voorbereiding van een post-COVID-19 tijdperk
een meerwaarde kan betekenen en dit op verschillende niveaus zoals, EU-brede studies, ter beschikking
stellen van EU-budgetten, faciliteren van informatie-uitwisseling, het nemen van maatregelen om de
sportsector te wapenen tegen crisissen van dezelfde aard, ….
1.12. COVID-19 biedt kans voor de EU om landen uit het Oostelijk Partnerschap aan te tonen dat de EU de
meest betrouwbare partner is voor hen
De EU-ministers van Buitenlandse Zaken bespraken op 22 april een aantal dringende internationale kwesties,
waaronder de situatie in Libië, Turkije en Afghanistan. Wat de reactie op de COVID-19-pandemie betreft,
heeft de hoge vertegenwoordiger de ministers geïnformeerd over de inspanningen om Europese burgers
die in het buitenland zijn gestrand, te repatriëren, desinformatie te bestrijden en het pakket "Team Europe"
(een ondersteuningspakket voor partnerlanden van meer dan € 20 miljard om de COVID-19-crisis aan te
pakken) uit te voeren. In het bijzonder bespraken de ministers de mogelijkheid om een humanitaire
luchtbrug van de EU op te zetten voor de levering van COVID-19-gerelateerde uitrusting, en om het verkeer
van humanitaire medewerkers te vergemakkelijken. Daarna bespraken de ministers hoe Oekraïne en andere
landen in het Oostelijk Partnerschap (Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland)
beter kunnen worden ondersteund tijdens de COVID-19-pandemie.
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Zo spraken zij hun steun uit voor het hervormingsproces in Oekraïne, en voor de Oekraïense soevereiniteit
en territoriale integriteit, waaronder de niet-erkenning van de illegale annexatie van de Krim. Wat het
Oostelijk Partnerschap betreft, zagen de ministers de huidige crisis als een kans om aan te tonen dat de EU
voor deze landen de meest betrouwbare partner is. Zij bespraken met name hoe de EU deze landen kan
ondersteunen zodat hun economieën, banen en instellingen geen schade ondervinden, en zodat zij werk
blijven maken van hervormingen.
1.13. Een goed werkende interne markt en Schengenzone zullen belangrijk zijn in het herstel
Op 22 april vond er een videoconferentie plaats tussen de ministers van Europese zaken over de genomen
maatregelen in het kader van de COVID-19 crisis. Zowat alle lidstaten onderlijnden hierbij het belang van
een goed werkende interne markt en Schengenzone als voorwaarden voor herstel. Wat betreft de exitstrategie benadrukte België en een aantal andere lidstaten het belang van nauwe samenwerking met
buurlanden. Inzake de economische respons spraken de lidstaten brede waardering uit voor de reeds
genomen maatregelen, maar was er ook een duidelijk besef dat er nog heel wat moest gebeuren. Ook de
inzet van het toekomstig MFK in het kader van het economisch herstel kwam aan bod. België vroeg daarbij
om de fondsen billijk te verdelen, en rekening te houden met de nationale begrotingssituaties. Daarnaast
gaf België aan open te staan voor een discussie over nieuwe eigen middelen, maar wel met aandacht voor
het feit dat burgers reeds zeer zwaar getroffen zijn. Tot slot spraken de ministers ook over de rechtstaat,
de toekomst van Europa en desinformatie in het kader van COVID-19.
1.14. Lidstaten bespreken impact COVID-19 op de toeristische sector en mogelijke extra maatregelen op EU
niveau
Tijdens de informele videoconferentie van de ministers van Toerisme op 27 april waren de lidstaten het
eens dat de COVID-19 crisis een enorme impact heeft op de toeristische sector. Dit noopt tot samenwerking
inzake een exit-strategie en herstelbeleid. In dit kader bespraken de lidstaten onder meer welke maatregelen
ze getroffen hadden om de effecten van COVID-19 op de toeristische sector te verzachten. België lichtte
onder meer de mogelijkheid toe om vouchers te gebruiken in het geval van een geannuleerde pakketreis.
Daarnaast werd er onder meer gepeild naar de noodzaak aan extra maatregelen op Europees niveau. Wat
het toekomstig Europees Herstelprogramma betreft waren de lidstaten verdeeld over de vraag of toerisme
expliciet als aparte sector in de toekomstige plannen benaderd moet worden dan wel of het samen met
andere economische sectoren bekeken moet worden. Op vraag van onder meer Vlaanderen gaf België aan
zeer aandachtig te zullen zijn voor de mogelijkheden voor de toeristische sector in de toekomstige plannen
van de Europese Commissie. Ook benadrukte België het belang van KMO’s binnen deze sector, alsook de
nood aan uitwisseling van geharmoniseerde data. Duurzaamheid van de sector moet ook voorop blijven
staan. Enkele lidstaten kwamen ook met een gemeenschappelijke verklaring waarin onder meer wordt
gepleit voor een apart Europees herstelplan voor de toeristische sector met specifieke aandacht voor
bepaalde territoria, specifieke fondsen voor de toeristische sector, alsook toegang tot liquiditeit voor
luchtvaartmaatschappijen.
1.15. Centrale rol voor energietransitie in het economisch herstelbeleid
De informele Energieraad, voorzien op 28 april 2020 in Split, werd door de COVID-19 crisis vervangen door
een videoconferentie. Voor België nam federaal minister Marghem deel. De pandemie was het belangrijkste
agendapunt. Uit de evaluatie van de veerkracht van de energiesector bleek dat de
energiebevoorradingszekerheid en de werking van de Europese energiemarkt niet onder druk zijn gekomen
door de uitbraak van de pandemie en de genomen beschermende maatregelen. De ministers zien een
centrale rol voor de energiesector en de energietransitie bij de economische heropleving na de crisis. De
Europese Commissie informeerde de ministers dat nog vier lidstaten hun Nationaal Energie- en Klimaatplan
moeten indienen en 21 lidstaten hun lange termijn renovatiestrategie.
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1.16. Ministers van Transport roepen Commissie op om geharmoniseerde sanitaire maatregelen voor
(grensoverschrijdend) vervoer uit te werken
De Europese ministers van Transport gingen na welke bijkomende maatregelen genomen moeten worden
om de impact van de pandemie op de EU-transportsector te mitigeren en de connectiviteit te blijven
verzekeren, vooral op vlak van goederenverkeer. Als exportregio en logistieke hub is dit voor Vlaanderen
erg belangrijk. Voor de bijeenkomst verspreidde de Commissie een pakket bijkomende voorstellen om de
vervoerssector aanzienlijke verlichting te bieden door praktische problemen aan te pakken, administratieve
lasten weg te nemen en de flexibiliteit te vergroten zowel ter ondersteuning van de luchtvaart-, spoor-,
maritieme, binnenvaart- en wegsector. Wat betreft de kwestie van het invoeren van “vouchers” in de
luchtvaart was er verdeeldheid al was een aanzienlijke groep lidstaten voorstander van dergelijke
aanpassing van de verordening inzake passagiersrechten mits een evenwicht wordt gezocht met de
belangen van de consument. Ook steunden de ministers een gecoördineerde exit- en herstelstrategie
waarbij het beschermen van de volksgezondheid en het operationaliseren van de sector worden
gecombineerd. Verschillende lidstaten zien mogelijke steun- en exitmaatregelen als hefboom om een digitale
én groene transitie van de transportsector te realiseren. Op vraag van de ministers zal de Commissie
richtlijnen ontwikkelen over de toepassing van sanitaire maatregelen voor de diverse vormen van
(grensoverschrijdend) vervoer met de bedoeling de vervoersdiensten, de connectiviteit en het vrij verkeer
te herstellen.
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2. Ontwikkelingen inzake EU-regelgeving
2.1. Voorstellen van richtlijn
Tussen 1 en 30 april 2020 werd één voorstel van richtlijn gepubliceerd. Zie bijlage II.
Dit behandelt volgend onderwerp:
-

spoorwegsysteem van de EU - omzettingstermijn

2.2. Aangenomen richtlijnen
Tussen 1 en 30 april 2020 werden geen aangenomen richtlijnen gepubliceerd. Zie bijlage II.
2.3. Omzetting EU-richtlijnen in de Vlaamse rechtsorde
In bijlage II gaat een stand van zaken van de omzetting van EU-richtlijnen in de Vlaamse rechtsorde.

2.3.1.

Vlaams scorebord interne markt

Voor de categorie van “interne markt” richtlijnen publiceert de Europese Commissie tweemaal per jaar een
scorebord. Het scorebord van de Europese Commissie is een overzicht van de omzettingsprestaties van de
28 lidstaten, met inbegrip van België. Op basis van deze gegevens wordt een “Vlaams scorebord interne
markt” samengesteld.
A.

Vlaams scorebord juni 2020

Het Vlaams scorebord van juni 2020 telt 8 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten. Hier
zijn al twee richtlijnen van omgezet.
B.

Vlaams scorebord december 2020

Het Vlaams scorebord van december 2020 telt 9 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.
Hier is al één richtlijn van omgezet.
C.

Vlaams scorebord juni 2021

Het Vlaams scorebord van juni 2021 telt 2 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.

2.3.2.

Overige Vlaamse omzettingsdossiers

Er zijn momenteel geen richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die Vlaanderen moet omzetten.
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2.4. Stand van zaken inbreukdossiers
De Vlaamse overheid moest in april 2020 nog maatregelen nemen in 13 inbreukdossiers (= de lopende
inbreukdossiers). Het gaat om:
-

4 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
9 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van
richtlijnen of andere bronnen van het Europees recht

De Vlaamse overheid was in april 2020 betrokken in 8 inbreukdossiers waarin de nodige maatregelen reeds
werden genomen (= de afgeronde inbreukdossiers). Het gaat om:
-

5 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
3 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van
richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht

Overzichtstabel - stand van de procedure van de lopende inbreukdossiers:
Stand van de procedure

28.02. 31.03. 30.04. 31.05. 30.06. 31.08. 30.09. 31.10. 30.11. 31.01. 29.02. 31.03. 30.04.
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020

Ingebrekestellingen

10

7

7

7

7

8

8

9

9

11

11

11

12

Met redenen omklede
adviezen

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Dagvaardingen

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

9

9

9

9

10

10

10

10

12

12

12

13

Eerste veroordeling door
het Hof van Justitie
Ingebrekestellingen na
een eerste veroordeling
Dagvaardingen na een
eerste veroordeling
Tweede veroordeling
door het Hof van Justitie
Totaal aantal
inbreukdossiers
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Bijlagen
Meer informatie vindt u als bijlage:
BIJLAGE I
BIJLAGE II

Agenda binnen de (Europese) Raad
Ontwikkelingen op het niveau van de omzettingen en inbreuken

Minister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
Jan JAMBON
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