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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) – juni 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 juni.
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1. Discussies voorbije maand in de (Europese) Raad
1.1. EU en VK zetten onderhandelingsgesprekken voort in de zomer
In de maand juni stonden er heel wat belangrijke gebeurtenissen op de brexit-agenda. Op 12 juni vond er
een zitting plaats van het gemengd comité dat instaat voor de implementatie van het
Terugtrekkingsakkoord. Hierop werd officieel bevestigd dat het VK geen verlenging van de transitiefase
aanvraagt. De deadline voor het bereiken van een akkoord ligt dus vast op 31 december 2020. Op 15 juni
vond de High Level Conferentie plaats tussen het VK en de EU. Deze ontmoeting tussen Brits premier Boris
Johnson en Europese leiders von der Leyen, Michel en Sassoli leidde zoals verwacht inhoudelijk niet tot een
doorbraak in de onderhandelingen. De bereidheid om een akkoord te bereiken werd wel bevestigd door
beide partijen en er werd een nieuwe onderhandelingskalender vastgelegd voor juli en augustus om de
gesprekken te intensifiëren. Met het oog op een mogelijke ‘no-deal’ brexit op het einde van dit jaar worden
de voorbereidingen in het kader van ‘Preparedness’ op alle niveaus - ook op Vlaams niveau - opnieuw
opgestart.
1.2. Belang van goede afstemming tussen nationale / regionale maatregelen voor de sportsector in
combinatie met EU steunmaatregelen
De tweede ministerraad Sport tijdens het Kroatisch voorzitterschap vond plaats op 2 juni via
videoconferentie. België werd hierop vertegenwoordigd door minister Weykmans van de Duitstalige
Gemeenschap. Tijdens de eerste (informele) ministerraad van 21 april werd België vertegenwoordigd door
minister Weyts. Beide ministerraden hadden als centraal thema de impact van de COVID-19 maatregelen
op de sportsector. Terwijl er tijdens de eerste raad voornamelijk aandacht was voor de gevolgen van
deze maatregen op de sportsector lag de klemtoon deze keer op de heropstart van de sportsector.
Vlaanderen benadrukte het belang van een goede afstemming tussen nationale/regionale maatregelen
in combinatie met Europese steunmaatregelen. Daarbij was er een oproep vanuit de EU-lidstaten om
verschillende subsidiëringsprogramma’s ook open te stellen voor de sportsector. Daarnaast was er
aandacht voor de uitbouw van platformen om tussen de EU-lidstaten onderling goede voorbeelden en
plannen van aanpak uit te wisselen. Vlaanderen benadrukte de rol van sport voor het creëren van een
goede gezondheid en onderstreepte de aandacht voor regionale/nationale en Europese campagnes om
fysieke activiteit te promoten. De ministerraad werd afgesloten door Duitsland met een overzicht van
de prioriteiten die tijdens hun EU voorzitterschap zullen behandeld worden in de tweede jaarh elft van
2020.
1.3. Belang van alle duurzame vervoersvormen in de “modal shift”
Tijdens hun derde informele videoconferentie hielden de EU-ministers van Transport een
gedachtenwissel over hoe de vervoersector na afloop van de COVID-19 pandemie tot een duurzaam en
digitaal herstel kan komen. Ook de financiële aspecten kwamen daarbij aan bod waarbij de ministers
zich voornamen het herstelfonds en het MFK optimaal te gebruiken om de connectiviteit te herstellen.
Algemeen stelden de ministers dat het herstellen van het vertrouwen van de consument in collectief
vervoer (per trein, bus, vliegtuig,…) op korte termijn prioriteit nummer één moet zijn. Dit is ook cruciaal
voor het herstel van het toerisme. Op vlak van duurzame transformatie van de transportsector wees
België net als vele andere landen op het belang van het spoor voor de modal shift, maar voegde daaraan
toe dat hierbij aandacht moet zijn voor alle duurzame vervoersvormen zoals binnenvaart en stedelijke
infrastructuur voor fiets en voetgangers. Verder werd het belang van havens als multimodale hubs en
als toegangspoorten tot de interne markt benadrukt. De ministers onderstreepten het belang van een
gecoördineerde aanpak bij het toepassen van de exitstrategie en bij het bewerkstelligen van het herstel.
De Raad concludeerde dat naast verduurzaming en het versterken van de weerbaarheid de omslag naar
meer digitale dienstverlening de basis vormt voor de transportsector van de toekomst.
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1.4. Ministers van Telecom verwelkomen versnelling digitalisering naar aanleiding van COVID-19
Op 5 juni kwamen de Europese ministers verantwoordelijk voor Telecommunicatie samen in de
Telecomraad, met een beleidsdebat dat zich focuste op de prioriteiten post-COVID-19. Het is duidelijk dat
deze crisis de digitalisering heeft versneld, wat door de lidstaten wordt verwelkomd. Tegelijk legde ze ook
enkele noden bloot, zoals de digitale kloof, de nood aan digitale vaardigheden, nog meer connectiviteit, de
ondersteuning van innovatie en omkadering van technologie, de versterking van de Europese digitale
soevereiniteit, de ontwikkeling van e-government, verdere investering in digitale infrastructuur, enz. Verder
werd er ook informatie gegeven over het Cybersecurity Competence Centre, waarbij duidelijke eisen gesteld
werden door de Europese Commissie op vlak van veiligheid van het 5G-netwerk van de gastheer van het
centrum. Het Duits voorzitterschap gaf ten slotte een voorstelling van zijn werkprogramma met een
prioriteit voor het Gaia-X project, de Digital Service Act en mensgerichte wettelijke kaders voor nieuwe
digitale technologieën.
1.5. Ministers van Landbouw pleiten voor een betere positie van de landbouwer in de keten
Op 8 juni bogen de ministers van Landbouw van de EU zich over de landbouwaspecten uit de “Van Boer
tot Bord” en Biodiversiteitsstrategieën van de Europese Commissie. In het algemeen verwelkomden de
delegaties deze documenten, maar stelden dat er veel van landbouwers wordt verwacht terwijl ze weinig
in de plaats krijgen. Er was dan ook een breed gedragen vraag naar een degelijke impactanalyse.
Commissaris Wojciechowski beloofde dat die er komt. Verschillende delegaties gaven bovendien aan dat
zij al regelgeving hebben en vroegen zich af hoe de Commissie rekening zal houden met de specifieke
omstandigheden binnen de lidstaten en hun verschillende startpunten. Wat betreft de link met de
strategische plannen van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid wensten de lidstaten voldoende
subsidiariteit. Ze benadrukten dat de plannen gebaseerd moeten zijn op de SWOT- en nodenanalyses.
Veel ministers waren bezorgd om de impact op het handelsbeleid. Ze waren ervoor beducht dat we onze
standaarden zouden verstrengen terwijl we onze markt openen voor derde landen die niet dezelfde
normen moeten volgen. De meeste lidstaten verwelkomen de verhoging van het landbouwbudget maar
een aantal vond dit niet voldoende in vergelijking met wat er van de landbouwsector wordt verwacht.
1.6. Vlaamse aandachtspunten voor ‘Team Europe’ meegenomen in EU-conclusies
De EU-ministers van Ontwikkelingssamenwerking hielden via videoconferentie een informele
bijeenkomst over de vooruitgang bij de uitvoering van het pakket Team Europa. Dit pakket ging op 8
april 2020 van start om de partnerlanden te ondersteunen bij de bestrijding van de COVID -19-pandemie
en de sociaaleconomische gevolgen daarvan. Bijzondere aandacht gaat naar de versterking van de
gezondheidsstelsels, bevordering van het sociaaleconomisch herstel, alsook naar de doorstroming van
goederen en investeringen in onderzoek naar behandelingen en vaccins. Vlaanderen vroeg om aandacht
voor de toenemende voedselonzekerheid ten gevolge van de globale COVID-19-crisis en het belang van
toegang tot voedsel, hetgeen werd opgenomen in de conclusies. Ook andere prioritaire punten voor
Vlaanderen zoals aandacht voor de minst ontwikkelde landen, Sub-Sahara Afrika en voor de meest
kwetsbare bevolkingsgroepen en gender werden meegenomen. Tot slot dient volgens Vlaanderen de
versterking van gezondheidssystemen als prioriteit binnen de Team Europe-benadering voldoende
aandacht te krijgen, net zoals het belang van mensenrechten, het respect voor de waarden van de Unie
en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
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1.7. Ministers van Economie en Financiën pleiten voor een duurzaam herstel met gemeenschappelijke
beleidsdoelstellingen
De ministers van Economie en Financiën wisselden met de Commissie van gedachten over het Europese
herstel na de COVID-19-crisis, met bijzondere aandacht voor wat er nodig zal zijn voor dat herstel en het
verhogen van de weerbaarheid van de Europese economieën. Ook de basisstructuur van het herstelplan
kwam aan bod. Volgens de ministers is het van belang dat financiële middelen worden gebruikt om een
duurzaam herstel te waarborgen en gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen – zoals een groene en digitale
transitie – te verwezenlijken. De band tussen het Europees Semester en het herstelplan werd benadrukt
evenals de beoordeling van nationale investerings- en hervormingsbehoeften. De ministers hebben ook
gedebatteerd over de totale omvang van het herstelinstrument, de aard en de toewijzingscriteria van de
middelen en het governancekader. Een verdere discussie vindt plaats op de Europese top op 17 en 18 juli.
De balans werd ook opgemaakt van de landenspecifieke aanbevelingen voor het Europees Semester van dit
jaar. Gezien de ernstige verslechtering van de economische situatie in alle lidstaten als gevolg van de COVID19-pandemie en de activering van de flexibiliteitsmaatregelen in het stabiliteits- en groeipact in maart 2020,
richten de aanbevelingen van dit jaar zich op volgende vijf prioriteiten: (1) investeringen in
gezondheidszorgstelsels; (2) behoud van werkgelegenheid en aanpak van de sociale gevolgen van de crisis;
(3) onderzoek en ontwikkeling; (4) waarborging van liquiditeitsverstrekking en stabiliteit van de financiële
sector; (5) instandhouding van de eengemaakte markt en het verkeer van goederen en diensten. De Raad
zal de aanbevelingen formeel aannemen zodra ze door de Europese Raad zijn goedgekeurd.
1.8. Ministers van Handel bespreken WTO-zaken en Commissie lanceert Trade Policy Review
Op 9 juni 2020 kwamen de Europese ministers van Handel virtueel samen om de werkzaamheden bij de
WTO te bespreken en van gedachten te wisselen over de impact van het coronavirus op de
handelsagenda. Het vormde voor de Commissie nog eens de gelegenheid om een plurilateraal initiatief
over het bevorderen en vergemakkelijken van de handel in gezondheidsproducten in tijden van crisis
voor te stellen. Het initiatief werd ook besproken met de Ottawa-groep midden juni. Ten slotte lanceerde
de Commissie tijdens de maand juni ook een Trade Policy Review. Een brede waaier aan stakeholders
(lidstaten, Europarlementsleden, middenveld, bedrijven, …) wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een
consulatie. De Commissie zal de conclusies daarvan meenemen in een mededeling die ze tegen het einde
van het jaar wil publiceren en die de politieke richting voor het EU-handels- en investeringsbeleid van
de komende jaren moet vormgeven.
1.9. Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken vraagt aandacht voor telewerk, vaardigheden en
gendergelijkheid in de context van de crisis én de relance
Op 9 juni kwamen de ministers van Werkgelegenheid en Sociale zaken opnieuw digitaal samen om het
te hebben over de maatregelen die werden genomen inzake de COVID-19 crisis. De focus lag hierbij
ditmaal op de langetermijnvisie m.b.t. de onderwerpen telewerk, vaardigheden en gendergelijkheid. Alle
lidstaten zijn het erover eens dat ook in de toekomst flexibele arbeidsregelingen mogelijk moeten blijven.
We zullen verder moeten inzetten op de aanpassingen die nodig zijn om opleidingen, levenslang leren
en gendergelijkheid te bevorderen. In de context van de crisis zien we immers dat ongelijkheid in het
opnemen van bijkomende zorg-, huishoudelijke- en onderwijstaken ook zijn gevolgen heeft voor de
tewerkstelling. Vele lidstaten zetten in dat kader de nieuwe gendergelijkheid strategie van de Commissie
in de verf. Nog werden op deze informele videoconferentie de prioriteiten van het toekomstige Duitse
voorzitterschap bekend gemaakt. Onder andere het door de Commissie reeds aangekondigde initiatief
over minimumlonen en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen inzake het opnemen van informele
zorgtaken kwam hierbij ter sprake.
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1.10. EU bevestigt belang van betrekkingen met de 6 landen van het Oostelijk Partnerschap
Een videoconferentie op 11 juni bracht de EU-ministers van Buitenlandse Zaken samen met hun
tegenhangers uit de 6 landen van het Oostelijk Partnerschap (Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië,
Moldavië en Oekraïne). De ministers bevestigden het strategische belang van de betrekkingen tussen de EU
en het Oostelijk Partnerschap en hun voornemen om die verder te ontwikkelen. Zij betuigden ook hun
wederzijdse solidariteit en steun voor het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-pandemie op
gezondheids- en sociaaleconomisch gebied. Vervolgens hielden ze een eerste debat over de
langetermijnagenda van het Oostelijk Partnerschap om het pad te effenen voor concrete en operationele
streefdoelen voor de periode na 2020. De ministers kwamen overeen de komende maanden te blijven
voortwerken aan streefdoelen voor de toekomst, zodat die kunnen worden gepresenteerd en goedgekeurd
tijdens de fysieke top van het Oostelijk Partnerschap die in 2021 zal plaatsvinden. In het kader van het
pakket Team-Europa trok de EU ongeveer € 1 miljard uit voor onmiddellijke hulp aan de 6 landen van het
Oostelijk Partnerschap in de strijd tegen het coronavirus, maar ook voor maatregelen op
middellangetermijn in verband met de economische en sociale gevolgen van de pandemie. Tot slot kwamen
ze overeen de toegang tot op feiten gebaseerde informatie te bevorderen en mensen bewust te maken van
het gevaar van desinformatie.
1.11. Europese ministers van Industrie en Interne Markt leggen gemeenschappelijke verklaring af rond het
Herstelplan voor Europa
Op vrijdag 12 juni organiseerde het Kroatische voorzitterschap een informele videoconferentie voor de
ministers voor Industrie en Interne Markt, de derde sinds de COVID-19-crisis en de laatste onder Kroatisch
voorzitterschap. De Europese Commissie en de lidstaten hielden een gedachtewisseling over het
“Herstelplan voor Europa” dat de Commissie op 27 mei publiceerde. De lidstaten verwelkomden het
herstelplan – waarin de dubbele groene en digitale transitie centraal moet staan –, vroegen om de
middelen zo snel mogelijk beschikbaar te maken en waren het eens dat het herstelplan en de exit van
de crisis ons vooral sterker moeten maken. De lidstaten onderstreepten het belang van solidariteit,
samenwerking en coördinatie en maakten duidelijk dat de instrumenten in het herstelplan alleen
succesvol kunnen zijn wanneer ze kunnen steunen op een volledig functionerende interne markt, met
bijzondere aandacht voor KMO’s. De ministers legden een gemeenschappelijke verklaring af m.b.t. hun
visie op de uitvoering van het “Herstelplan voor Europa” en om te benadrukken dat de Raad
Concurrentievermogen de coördinatie en monitoring van de uitvoering van de aspecten industrie en
interne markt van het herstelplan dient toevertrouwd te worden.
1.12. Nieuw ambitieus gezondheidsprogramma wordt positief onthaald door de lidstaten
De Europese Commissie bracht op 27 mei een voorstel uit voor een nieuw “stand alone”
gezondheidsprogramma (EU4Health). De ambitie van dit programma is zeer groot; het voorgestelde
budget van 9,4 miljard euro ligt 23 keer hoger dan het huidige gezondheidsprogramma. Het voorstel van
de Commissie gaat dan ook verder dan alleen de crisis aanpakken, maar heeft een brede scope om de
lidstaten te ondersteunen. Het EU4Health-programma werd positief onthaald door de lidstaten, maar zij
benadrukten ook dat dit programma niet alleen over de crisis mag gaan. Er moet een juiste balans
worden gevonden tussen crisisgerelateerde zaken en de meer traditionele onderwerpen zoals
ziektepreventie, gezondheidspromotie, weerbaarheid versterken van de gezondheidssystemen (incl.
gezondheidspersoneel), gezonde levensstijlen promoten, mentale gezondheid, het EU-kankerplan, “Health
in all policies”, vaccinatie en antimicrobiële resistentie. Een zeer regelmatig terugkerend thema was de
ondersteuning van het digitale in de gezondheidssector. De Commissie nodigde de ministers ook uit om
een overeenkomst te ondertekenen waarmee de Commissie zogenaamde “Advance Purchase
Agreements” (APA) zou kunnen afsluiten. Daarmee zou het investeringsrisico van bedrijven met
mogelijke kanshebbers op een vaccin kunnen worden opgelost. De meeste lidstaten reageerden zeer
positief, maar een aantal had nog wel bijkomende vragen.
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Bovendien is er nog een initiatief van 4 lidstaten – Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, de “Vaccines
Alliance” – die op het punt staat om een eerste contract te ondertekenen met een mogelijke
vaccinontwikkelaar. Dit initiatief zou moeten verzoend of samengebracht worden met het initiatief van
de Europese Commissie.
1.13. Lidstaten bespreken de cohesie-aspecten van het herstelpakket en benadrukken dat de structurele
dimensie van het cohesiebeleid behouden moet blijven
Op 15 juni wisselden de lidstaten tijdens een informele videoconferentie van gedachten over de nieuwe
cohesievoorstellen die de Commissie eind mei lanceerde n.a.v. haar herstelpakket. Een van de voorstellen
betreft REACT-EU, een top-up voor het cohesiebeleid van 55 miljard die onder de lidstaten wordt
verdeeld voor acties gericht op crisisherstel en het leggen van fundamenten voor een groene en digitale
transitie. Ook stelde de Commissie aanpassingen voor aan de voorstellen voor verordening van het
reguliere cohesiebeleid post-2020. Hoewel de lidstaten in algemene termen de voorstellen van de
Commissie verwelkomden, benadrukten ze ook dat het structurele en lange termijnkarakter van
cohesiebeleid behouden moet blijven. Opvallend was ook dat de cohesielanden ervoor pleitten om de
tijdelijke flexibiliteit inzake verhoogde EU cofinanciering, versoepeling van thematische concentratie,
etc. door te trekken naar het reguliere cohesiebeleid post-2020. België wees erop dat regio’s een
belangrijke rol spelen in het bieden van een antwoord op de crisis en dat de regio’s te kampen hebben
met verscheidene uitdagingen, waaronder industriële transitie en de brexit. Ook vroeg België, samen
met enkele andere lidstaten, om aandachtig te zijn voor de administratieve belasting die gepaard gaat
met de nieuwe voorstellen. Het inkomend Duitse voorzitterschap gaf tot slot aan voor de zomer een
Raadsmandaat te willen bereiken over REACT-EU zodat de middelen zo snel mogelijk naar de meest
getroffen regio’s en sectoren kan gaan. Ook hoopt Duitsland een Raadsmandaat te bereiken over de
nieuwe voorstellen inzake het cohesiebeleid.
1.14. Ministers van Energie kijken uit naar voorstellen van de Commissie rond slimme sectorintegratie,
waterstof, de renovatiegolf en offshore energie
Op 15 juni vond een informele videoconferentie van de ministers van Energie plaats. De ministers achtten
de energiesector en technologische innovatieve ontwikkelingen in energie (zoals hernieuwbare energie,
slimme netwerken, waterstof, CCUS, energieopslag, slimme gebouwen en elektrisch vervoer ) cruciaal bij
het herstel na de COVID-19 pandemie en voor de creatie van jobs, voor de competitiviteit en voor de
decarbonisatie van de Unie. De ministers kijken uit naar de initiatieven van de Europese Commissie rond
slimme sectorintegratie, waterstof, de renovatiegolf en offshore energie. Verschillende lidstaten
benadrukten het belang van de betaalbaarheid van energie en de bevoorradingszekerheid alsook het
belang van het ontwikkelen of behouden van Europese industriële waardeketens voor
energietechnologieën als fotovoltaïsche energie, (offshore) windenergie, energieopslag en batterijen,
waterstof, … De Commissie zal in september een globale evaluatie van de 27 natio nale energie- en
klimaatplannen maken. Op basis van de huidige beschikbare energie- en klimaatplannen schatte de
Commissie dat de hernieuwbare energieproductie in 2030 rond de 33% op Unieniveau zal liggen (de
huidige doelstelling is 32%), maar dat de energie-efficiëntie doelstelling van 32,5% niet zal worden
gehaald.
1.15. EU-buitenlandministers bevestigen belang van nauwe trans-Atlantische samenwerking met de VS
De EU-buitenlandministers hielden een videoconferentie om de trans-Atlantische betrekkingen te
bespreken. Daaruit bleek dat de EU vastbesloten is haar nauwe trans-Atlantische samenwerking met de
VS voort te zetten. De ministers hielden een strategische dialoog met Mike Pompeo, de Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaken, over de bilaterale betrekkingen tussen de EU en de VS en over
belangrijke buitenlandkwesties. Zo werd gesproken over de betrekkingen met China (ook de situatie in
Hongkong), het vredesproces in het Midden-Oosten, het Oostelijk Nabuurschap – met bijzondere
aandacht voor Oekraïne – en desinformatie als horizontaal probleem. Wat betreft China stelde de Hoge
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Vertegenwoordiger voor een afzonderlijke bilaterale dialoog te starten over de uitdagingen van de
betrekkingen met Peking.
Inzake het vredesproces in het Midden-Oosten benadrukten de ministers dat Israëli's en Palestijnen
moeten worden aangemoedigd deel te nemen aan een geloofwaardig en zinvol politiek proces. Ze
toonden zich bereid dat proces te steunen en faciliteren. Uit het debat over het Oostelijk Nabuurschap
bleek dat een sterk partnerschap tussen de EU en de VS cruciaal blijft – met name betreffende Oekraïne.
1.16. Vlaanderen vraagt aandacht voor de gevolgen van brexit binnen het Europese herstelpakket
Het belangrijkste agendapunt op de Raad Algemene Zaken van 16 juni was de voorbereiding van de
Europese Top van 19 juni, die in het teken stond van het Europese herstelplan en toekomstig MFK. Alle
lidstaten namen een constructieve houding aan en wensten zo snel mogelijk tot een politiek akkoord te
komen. Inzake het herstelfonds Next Generation EU herhaalden de ‘zuinige lidstaten’ en Finland hun
kritiek en benadrukten ze het eenmalige, tijdelijke en uitzonderlijke karakter van het fonds. Ook Tsjechië
en Hongarije uitten bezorgdheden. België vroeg, op aansturen van Vlaanderen, specifieke aandacht voor
brexit binnen het herstelpakket.
1.17. Staats- en regeringsleiders houden eerste gedachtewisseling over het Europees herstelpakket
Op 19 juni kwamen de staats- en regeringsleiders samen via videoconferentie voor een eerste discussie
over het Europees herstelpakket. De sfeer van de bijeenkomst was constructief. Alle leiders toonden
bereidheid om te onderhandelen en erkenden de noodzaak om snel tot een akkoord te komen. Het
pakket werd algemeen verwelkomd, maar er waren ook nog heel wat punten van discussie o.a. over de
omvang, financiering en duurtijd van het pakket, de conditionaliteiten, de verdeelsleutels en het
governance-mechanisme. België vroeg, op aandringen van Vlaanderen, ook aandacht voor de impact van
brexit in het herstelpakket. Daarnaast wees Premier Wilmès onder meer op de nood aan dynamischere
verdeelsleutels, het belang van conditionaliteiten gelinkt aan het pakket en de budgettaire beperkingen
waar lidstaten mee kampen. Inzake het toekomstige MFK werden de gekende posities van de lidstaten
herhaald. De Europese Raad zal hierover opnieuw samenkomen in Brussel op 17-18 juli.
1.18. Vlaams minister Demir wijst op het belang van investeringen in de groene transitie in het Europees
herstelbeleid
Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, nam op 23 juni 2020 deel aan de informele videoconferentie
van de ministers van Milieu en Klimaat die in het teken stond van de bijdrage van milieu- en
klimaatbeleid aan het herstel. Er was een algemene eensgezindheid dat het herstelplan, naast herstel
van de Europese economie, tegelijk ook moet bouwen aan een groener, concurrerend, veerkrachtig en
eerlijk Europa. Vanuit de vaststelling dat elke euro maar één keer kan uitgegeven worden, en in het licht
van de klimaat-, grondstoffen- en biodiversiteitscrisis, vonden verschillende lidstaten dat de groene
transitie centraal moet worden gesteld in het herstel. Vlaanderen wees daarbij op het belang van
investeringen in de bescherming en het herstel van natuur, natuurgebaseerde oplossingen en
klimaatneutrale en circulaire modellen. Volgende elementen moeten daarbij zorgen voor een stabiel
investeringsklimaat: het mainstreamen van de klimaatdoelstelling in alle sectoren, de alignering van de
financiële stromen op onze klimaat- en milieuambities, sterke Europese samenwerking op het vlak van
onderzoek en ontwikkeling en de erkenning van de rol van regio’s en steden voor het mob iliseren van
innovatie en private investeringen. Het Kroatische voorzitterschap zal samen met het inkomende Duitse
voorzitterschap een gezamenlijke oproep van de Leefmilieuministers voor een groen herstel opstellen
tegen midden juli.

Pagina 7 van 11

1.19. Lidstaten verwelkomen voortgangsverslag
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

van

het

Kroatisch

voorzitterschap

over

het

Kroatisch minister Vučković presenteerde het voortgangsverslag van het GLB-hervormingspakket en
benadrukte de nood aan een snel akkoord. De delegaties bedankten het Kroatische voorzitterschap voor
het geleverde werk en stonden in het algemeen positief tegenover het voorgestelde voortgangsverslag.
Ze stipten verder de elementen aan die voor hen nog van belang zijn in de verdere besprekingen. Vooral
de groene architectuur, de Green Deal (waarbij de lidstaten meer duidelijkheid willen over de
doorwerking van de Farm-to-Fork- en biodiversiteitsstrategie) en het nieuw beheermodel van het GLB
werden genoemd. België verwees naast deze punten ook naar een update van het marktinstrumentarium
om in de toekomst beter gewapend te zijn tegen crisissen op de landbouwmarkten. Met betrekking tot
het nieuwe beheersmodel binnen de GLB-hervorming was Commissaris Wojciechowski bezorgd over de
aanpassingen aan het aantal verplichte indicatoren. Verder benadrukte hij dat het GLB -budget is
opgetrokken in het gereviseerd MFK-voorstel en dus meer mogelijkheden biedt in het kader van de
milieu- en klimaatdoelen.
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2. Ontwikkelingen inzake EU-regelgeving
2.1. Voorstellen van richtlijn
Tussen 1 en 30 juni 2020 werd één voorstel van richtlijn gepubliceerd. Zie bijlage II.
Deze behandelt volgend onderwerp:
-

opneming van SARS-CoV-2 in de lijst van biologische agentia waarvan bekend is dat zij bij de mens
infectieziekten kunnen verwekken

2.2. Aangenomen richtlijnen
Tussen 1 en 30 juni 2020 werden twee aangenomen richtlijnen gepubliceerd. Zie bijlage II.
Deze behandelen volgende onderwerpen:
-

uitstel van bepaalde termijnen voor de verstrekking en uitwisseling van inlichtingen op
belastinggebied vanwege de COVID-19-pandemie
opneming van SARS‐CoV‐2 in de lijst van biologische agentia waarvan bekend is dat zij bij de mens
infectieziekten kunnen verwekken

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 rapport van de omzettingsprestaties van de 27
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 moest omzetten. Hier
zijn drie richtlijnen van omgezet.
B.

Vlaams scorebord december 2020

Het Vlaams scorebord van december 2020 telt 9 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.
Hier zijn twee richtlijnen 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 juni 2020 nog maatregelen nemen in 15 inbreukdossiers (= de lopende
inbreukdossiers). Het gaat om:
-

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

De Vlaamse overheid was in juni 2020 betrokken in 9 inbreukdossiers waarin de nodige maatregelen reeds
werden genomen (= de afgeronde inbreukdossiers). Het gaat om:
-

6 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

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

Ingebrekestellingen

7

7

8

8

9

9

11

11

11

12

13

13

Met redenen omklede
adviezen

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

Dagvaardingen

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

9

9

10

10

10

10

12

12

12

13

15

15

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

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