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

MEDEDELING AAN
DE VLAAMSE REGERING
Betreft: Overzicht van de ontwikkelingen op niveau van de Europese Unie (EU) – oktober 2021

In deze mededeling aan de Vlaamse Regering wordt een overzicht gegeven van de voor Vlaanderen
relevante ontwikkelingen in het Europese besluitvormingsproces tijdens de maand oktober.

1.

Discussies voorbije maand in de (Europese) Raad

1.1. EU-leiders steunen acties van Europese Commissie inzake rechtsstaat in Polen
Op 21 en 22 oktober kwamen de Europese leiders samen om de energieprijzen, handel en externe
betrekkingen, de rechtsstaat in Polen, migratie en de digitale transitie van de EU te bespreken. Betreffende
de rechtsstaat in Polen drukten alle landen, met uitzondering van Hongarije en Polen zelf, in verschillende
toonaarden hun bezorgdheid uit over het arrest van het Pools Grondwettelijk Hof. De Europese Commissie
krijgt ruime steun om als hoedster van de Verdragen haar voorgenomen acties verder te zetten. Inzake de
energieprijzen spoorden de leiders de lidstaten en de Europese Commissie aan om op korte termijn hulp te
bieden aan de meest kwetsbare consumenten en bedrijven en snel maatregelen te overwegen op
middellange en lange termijn. De Europese Raad blijft de situatie volgen en komt er in december 2021 op
terug. Inzake migratie verzochten de EU-leiders de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van
de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid om acht actieplannen voor prioritaire landen van
herkomst en doorreis onmiddellijk uit te voeren en er voldoende financiële middelen voor te voorzien.
1.2. Raad Algemene Zaken bezorgd over rechtsstaat in Polen
Tijdens de Raad Algemene Zaken van 19 oktober wisselden de ministers van gedachten in het kader van de
jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat. Alle lidstaten die het woord namen, behalve Hongarije en Polen,
spraken hun steun uit voor het rapport van de Europese Commissie over de rechtsstaat van 20 juli. Meerdere
lidstaten, waaronder België, verwelkomden het voornemen van de Europese Commissie om in haar volgend
jaarrapport aanbevelingen op te nemen. Een groot aantal landen, waaronder België namens de Benelux,
sprak bezorgdheid uit over het recente arrest van het Pools Grondwettelijk Hof waarin het stelt dat de
interpretatie van twee verdragsartikels door het Europees Hof van Justitie in strijd is met de Poolse
Grondwet.
1.3. Europese Commissie publiceert pakket aan flexibiliteiten rond Iers Protocol
Midden oktober publiceerde de Europese Commissie een pakket aan technische voorstellen met
flexibiliteiten om een oplossing te vinden voor de aanhoudende discussies over het Iers Protocol met het
VK. Dit pakket omvat voorstellen inzake de facilitering van de handel in retail-goederen, douanecontroles
tussen Noord-Ierland en de rest van het VK, een nauwere betrokkenheid en informatie-uitwisseling met
Noord-Ierse stakeholders en afspraken rond medicijnen. Deze voorstellen worden nu besproken met de
Britse regering in de hoop een compromis te bereiken en een volledige en correcte uitvoering van het Iers
Protocol te kunnen garanderen. Daarnaast werken de EU en het VK ook samen verder aan de uitvoering
van het Handels- en Samenwerkingsakkoord. Er vond deze maand een hele reeks gespecialiseerde comités
plaats – overlegmomenten tussen het VK en de EU – over tal van onderwerpen die onderdeel zijn van het
akkoord. Een correcte uitvoering van zowel het Terugtrekkingsakkoord, inclusief het Iers Protocol, als het
Handels-en Samenwerkingsakkoord blijft prioritair voor Vlaanderen gezien het belang van de
handelsstromen en afspraken rond o.a. energie en visserij met het VK.
1.4. EU en VS vinden overeenkomst over opheffen staal- en aluminiumtarieven
Op 27 oktober stelde de Europese Commissie haar jaarverslag over de uitvoering en de handhaving van EUhandelsakkoorden voor. Het rapport gaat verder dan vorige jaren en omvat zowel de jaarlijkse rapportage
over de handelsbelemmeringen als een analyse van de benutting van de voordelen uit vrijhandelsakkoorden
door kmo’s. De evaluatie is positief. De acties van de Europese Commissie om handelsbelemmeringen aan
te pakken en te zorgen dat de akkoorden gerespecteerd worden, leidden tot een toename van de EU-export
met 5,4 miljard euro. Ook werden significante acties ondernomen op vlak van duurzame ontwikkeling en

wordt het gebruik van nieuwe initiatieven om bedrijven wegwijs te maken in de akkoorden bekroond.
Voorts werd eind oktober tijdens de G20-top een akkoord gevonden tussen de EU en de VS om gesprekken
op te starten over een Globale Overeenkomst inzake Duurzaam Staal en Aluminium. Parallel kondigde de
VS aan dat ze de bestaande Sectie-232-tarieven op staal en aluminium uit de EU gedeeltelijk opheft en een
systeem van tariefcontingenten inzet. De EU kondigde van haar kant aan dat ze de nodige stappen neemt
om de tegenmaatregelen op te heffen. Ook de lopende WTO-geschillen worden gepauzeerd.
1.5. Eurogroep buigt zich over impact stijgende energieprijzen op inflatie en effect Europees herstelplan op
integratie van eurozone
De Eurogroep maakte op 4 oktober de balans op van de macro-economische situatie in de eurozone, en in
het bijzonder van de sterke stijging van de energieprijzen in de Europese Unie. Er werden geen operationele
beslissingen genomen, aangezien de Europese Commissie een toolbox van Europese maatregelen zou
voorbereiden. De stijgende energieprijzen zijn de belangrijkste factor achter de opleving van de inflatie
sinds begin 2021. De ministers bespraken de gevolgen van de stijgende inflatie voor de groei en de nationale
begrotingen. De ministers deelden de inschatting van de Europese Centrale Bank (ECB) dat de stijging
tijdelijk is en in de loop van 2022 zal afnemen, tenzij stimulerende factoren zoals grondstoffentekorten
aanhouden. Daarnaast werd ook het effect van de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht op de integratie van
de eurozone besproken. In een nota van de Europese Commissie worden vier elementen geanalyseerd: het
in evenwicht brengen van de begrotingssteun en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange
termijn, het bevorderen van de convergentie in het eurogebied door middel van het Europees herstelplan,
het moderniseren van het institutionele kader en het vergroten van de financiële stabiliteit. Ten slotte werd
de balans van de bankenunie in de eurozone opgemaakt op basis van presentaties door de ECB als de enige
bankentoezichthouder en de Single Resolution Board (SRB), de Europese autoriteit verantwoordelijk voor
de afwikkeling van een faillietgaande bankgroep.
1.6. ECOFIN-raad bespreekt plannen voor herstel en veerkracht en prudentieel kader voor verzekeringssector
De ECOFIN-Raad boog zich op 5 en 28 oktober over verschillende nationale plannen voor herstel en
veerkracht. De nationale plannen van Malta, Estland, Finland en Roemenië werden goedgekeurd. De
Hongaarse, Poolse, Bulgaarse en Zweedse plannen moeten nog worden goedgekeurd. Nederland moet als
enige lidstaat nog een plan indienen. Voor de goedkeuring van de Poolse en Hongaarse plannen wacht de
Europese Commissie de onderhandelingen over de eerbiediging van de rechtsstaat en de bestrijding van
corruptie af. De ministers bespraken ook het verband tussen het Europees herstelplan en het
begrotingsproces van het Europees Semester, met het oog op de aanneming van richtsnoeren inzake
monitoring- en verslaggevingskwesties tegen eind 2021 en het hernemen van de normale cyclus in dit
proces. Ten slotte hield de Raad een eerste gedachtewisseling over het recente wetgevingspakket tot
herziening van het prudentieel kader Solvency II voor de verzekeringssector. De voorstellen die op tafel
liggen, zijn erop gericht de regels aan te passen om rekening te houden met een klimaat van lage of zelfs
negatieve rentevoeten, de consumentenbescherming te versterken en de sector aan te moedigen meer te
investeren in de groene en digitale transitie.
1.7. Vlaanderen vraagt gecoördineerde EU-actie tegen PFAS-vervuiling
Tijdens de Raad Leefmilieu op 6 oktober vond een gedachtewisseling plaats over verschillende voorstellen
uit het ‘Fit For 55’-pakket. Inzake de verordening over de verdeling van de inspanningen tussen de lidstaten
benadrukte België enkele voor Vlaanderen belangrijke elementen, m.n. dat de doelstellingen van de lidstaten
meer zouden moeten convergeren en dat er flexibiliteit nodig zal zijn voor lidstaten met een hoge
doelstelling – zoals België – om die doelstelling te behalen. Verschillende lidstaten benadrukten dat er
rekening gehouden moet worden met nationale specificiteiten. België drukte steun uit voor ambitieuze EU-

normering, zoals de verstrenging van de normen inzake CO2-uitstoot door wagens en lichte
bedrijfsvoertuigen. Verder drukten verschillende lidstaten twijfels uit bij de opzet van een apart
emissiehandelssysteem voor transport en gebouwen en het eraan gelinkte voorstel om een sociaal
klimaatfonds op te zetten om de sociale gevolgen van dat systeem op te vangen. België benadrukte dat de
transitie sociaal rechtvaardig moet zijn en er aandacht moet zijn voor de werkgelegenheid, de koopkracht
van de burger, de concurrentiepositie van de Europese bedrijven en de strijd tegen energiearmoede. Op
initiatief van Vlaanderen benadrukte België ook de nood aan gecoördineerde EU-actie tegen PFASvervuiling. Een snelle vooruitgang is noodzakelijk in het dossier dat bij het Europees Chemicaliënagentschap
voorligt om PFAS enkel nog toe te laten voor essentiële toepassingen en in zoverre er geen alternatieven
zijn. Daarnaast is er ook nood aan harmonisatie inzake emissielimieten en normen voor bodem en water,
aan een ambitieus kader inzake bodembescherming en gebruik van uitgegraven bodem, en aan een betere
uitwisseling van informatie en expertise.
1.8. EU-ministers van Buitenlandse Zaken maken delicate evenwichtsoefening over hulp aan Afghanistan
Tijdens de Informele Raad Buitenlandse Zaken-Ontwikkelingssamenwerking op 11 oktober spraken de
Europese ministers over Afghanistan. De humanitaire noden blijven er hoog. De ontwikkelingshulp werd
zowel vanuit de EU als vanuit de lidstaten gedeeltelijk ‘on hold’ gezet, in navolging van de Raadsconclusies
die strikte conditionaliteit en benchmarks opleggen. Hulp verlenen via het Talibanregime blijft voorlopig
uitgesloten.. Er werd opgeroepen dat de EU zo snel mogelijk werk maakt van het regionaal politiek
samenwerkingsplatform om de stabiliteit en de samenwerking in de bredere regio te ondersteunen. Dit
moet ook toelaten om migratie zoveel mogelijk in de regio op te vangen. Daarna werd het belang
aangehaald van een gepaste terminologie die het onderscheid tussen humanitaire hulp en
ontwikkelingssamenwerking geen onrecht aandoet.
1.9. Vlaanderen leidt brede coalitie in vraag naar steunmaatregelen voor varkenssector
Op 11 en 12 oktober vond de Raad Landbouw en Visserij plaats. Op vraag van Vlaanderen vroeg België om
de activering van steunmaatregelen voor de varkenssector. De sector werd zwaar getroffen door de
toegenomen voederprijzen en een sterk teruggelopen uitvoer omwille van de Afrikaanse Varkenspest. Deze
vraag werd breed gesteund door 20 lidstaten. De Europese Commissie is bevoegd om middelen vrij te maken
om een sector te steunen in geval van marktverstoring. Landbouwcommissaris Wojciechowski verwees
evenwel naar de implementatie van nationale maatregelen. Verder hield de Raad een debat over de
voorbereiding van de Strategische Plannen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De lidstaten
worden verzocht strategische plannen op te stellen over de uitvoering die zij aan dit beleid willen geven.
De ministers bespraken de voorbereiding van hun plannen en de problemen die ze ondervinden, onder meer
met de timing en het bepalen van nationale bijdragen aan de Van Boer tot Bord-strategie en de
Biodiversiteitsstrategie. Daarbij benadrukten de lidstaten dat deze strategieën niet bindend zijn. De
Commissie wil dat de plannen via een transparant proces tot stand komen en plant daarom de opmerkingen
bij de strategische plannen publiek te maken. De lidstaten vinden vooral een duidelijke en gelijke methode
van goedkeuring van de GLB-plannen belangrijk.
1.10. Startschot besprekingen met VK en Noorwegen voor vangstmogelijkheden in 2022
Na een marathonsessie bereikten de EU-ministers van Visserij op 12 oktober een compromis over de
visvangstmogelijkheden voor 2022 voor de tien in commercieel opzicht belangrijkste visbestanden in de
Oostzee. Het akkoord legt de hoeveelheden vast die de lidstaten in 2022 van elke soort mogen vangen,
evenals de voorwaarden voor de vissersvaartuigen die daar actief zijn. Daarnaast wisselden de ministers
van gedachten over de vangstmogelijkheden voor 2022 voor met het VK gedeelde bestanden, alsook over
het overleg met Noorwegen en de kuststaten. Voor Vlaanderen waren deze besprekingen van

doorslaggevend belang. De problematiek van de vislicenties kwam sterk aan bod onder leiding van de
Franse minister. Minister Crevits benadrukte hierbij dat de Vlaamse visserij nog de toekenning afwacht van
vijf vislicenties voor de Britse 12-mijlszone. In een gezamenlijke verklaring vroegen ook heel wat andere
lidstaten om een snelle oplossing. De onderhandelingen met het VK en Noorwegen over de
vangstmogelijkheden vinden plaats vanaf eind oktober tot begin december. Tegen 1 januari 2022 moet voor
de Vlaamse visser duidelijk zijn wat de vangstmogelijkheden voor het nieuwe jaar zijn.
1.11. Ministers van Volksgezondheid willen betere samenwerking voor veerkrachtiger gezondheidsstelsel
Op 12 oktober kwamen de Europese ministers van Volksgezondheid bijeen om gemeenschappelijke
oplossingen te vinden voor het vergroten van de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van
geneesmiddelen. De lidstaten waren het eens over de noodzaak van een sterkere Europese samenwerking
en autonomie inzake geneesmiddelen. Daarnaast steunden de ministers de voorstellen voor een Europese
Gezondheidsunie en HERA, een nieuwe EU-autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op
gezondheidsgebied. Daarbij vroeg men evenwel meer aandacht voor de rol van de lidstaten. Ze
onderschreven ook de voorstellen van het Voorzitterschap voor betere samenwerking en een betere
opname van EU-fondsen om het gezondheidsstelsel veerkrachtiger te maken. Er werd echter ook gewezen
op de grote verschillen en de nationale bevoegdheden. Tot slot hielden de ministers een gedachtewisseling
over de vaccinatiecampagne, de boostervaccins en het belang van globale donaties. Inzake de
boostervaccins vragen lidstaten meer begeleiding en advies op basis van wetenschappelijke inzichten.
1.12. EU-Telecomministers uiten steun voor allesomvattende wet op artificiële intelligentie
Tijdens een informele bijeenkomst op 14 oktober hielden de EU-ministers van Telecommunicatie hun eerste
diepgaande oriënterend debat over de voorgestelde wet op de artificiële intelligentie (AI), met als doel
politieke sturing te geven voor de verdere bespreking van dit complexe voorstel. Centraal in het debat stond
het zoeken naar een juiste balans tussen promoten en ondersteunen van innovatie en het garanderen van
vertrouwen in deze technologie door het opleggen van vereisten ter bescherming van fundamentele rechten
en veiligheid. Proportionaliteit werd ook meermaals benadrukt. Het doel van de verordening moet
gerespecteerd worden en men dient waakzaam te blijven voor de administratieve lasten. Europees
Commissaris Vestager is ervan overtuigd dat het voorstel hieraan beantwoordt. Zonder vertrouwen zal ook
het gebruik in de EU niet vergroten. Rechtszekerheid draagt bij aan innovatie. In de meeste interventies
kwam ook de nood aan ondersteuning voor kmo’s aan bod. Ook de op risico gebaseerde aanpak vindt veel
steun. De nieuwe wet moet namelijk risico's ondervangen en ervoor zorgen dat AI de EU-waarden niet
schendt, maar ze moet ook toekomstbestendig zijn en innovatie bevorderen. Voldoende flexibiliteit is dus
nodig zodat de wet kan worden aangepast aan de snel evoluerende technologieën. Een aantal ministers
brachten doeltreffende handhaving en toezicht, meer bepaald menselijk toezicht, ter sprake als
aandachtspunt. De wet moet eenvoudig te beheren zijn en de administratieve en financiële lasten voor
exploitanten, met name kmo’s en startups, moeten tot een minimum worden beperkt
1.13. EPSCO-Raad in teken van versterkte sociale dimensie in Europees Semester
Tijdens de EPSCO-Raad van 15 oktober hielden de ministers een debat over de toekomst van het Europees
Semester, het jaarlijkse proces waarbij de lidstaten hun economisch, fiscaal, sociaal en
werkgelegenheidsbeleid op elkaar afstemmen. Het beleidsdebat gaf gewicht aan de gedeelde wens van de
lidstaten voor een snelle hervatting van het gevestigde proces van het Europees Semester. Vanwege de
COVID-19-pandemie is het proces voor het Europees Semester 2021 op een aantal punten gewijzigd. In
navolging van de Sociale Top in Porto bevestigden de lidstaten de wens voor een sterkere sociale dimensie
en opwaartse sociale convergentie in dat proces de komende jaren. Deze sociale dimensie zal steunen op
de nieuw vastgelegde gekwantificeerde 2030-doelstellingen uit het actieplan voor de verdere uitrol van de

sociale pijler. De kerndoelstellingen zijn: 78% van de bevolking moet aan het werk zijn; 60% van de
volwassen moet deelnemen aan opleidingen; het aantal mensen dat risico loopt op armoede of sociale
uitsluiting moet met ten minste 15 miljoen verminderd zijn. Op vraag van Vlaanderen gaf België mee dat
dubbele rapporteringen en overlappingen, bijvoorbeeld met het Plan voor Herstel en Veerkracht, vermeden
moeten worden. Een tweede beleidsdebat rond veiligheid en gezondheid op het werk toonde een brede
steun voor het nieuwe strategische kader voor de periode 2021-2027.
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Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van 18 oktober hielden de Europese ministers een strategisch debat
over de aanpak van de EU ten aanzien van de Golf en over versterking van de EU-aanwezigheid in de regio.
De ministers onderkenden de sleutelrol die de partners van de Golf kunnen spelen op het vlak van het
buitenlands beleid, zoals bij de crisis in Afghanistan. De ministers wisselden van gedachten over de EUbetrekkingen met het Oostelijk Partnerschap en over de recente ontwikkelingen in de Ethiopische Tigrayregio, een jaar na het begin van het conflict. Ook de situatie in Nicaragua werd besproken, naast Tunesië,
de Westelijke Balkan, COP26, Varosha, Wit-Rusland en Mali. De Raad nam tot slot conclusies aan over Bosnië
en Herzegovina/EUFOR-operatie Althea.
1.15. Ministers buigen zich op buitengewone Energieraad over hoge energieprijzen
Op 26 oktober vond een buitengewone Energieraad plaats, volledig gewijd aan de hoge energieprijzen. De
hoge energieprijzen domineren de politieke agenda in de hele Europese Unie. Uit een door de Europese
Commissie gepubliceerde mededeling blijkt dat de gemiddelde groothandelsprijs voor gas meer dan
verviervoudigd is in de EU. In België en de andere landen van de Noordwest-Europese Zone is de
groothandelsprijs bijna verzesvoudigd. Ondertussen namen 19 verschillende lidstaten al nationale
maatregelen om hun consumenten te beschermen tegen een sterk stijgende energiefactuur. In Vlaanderen
werd eenmalig een deel van de openbare dienstverplichtingen uit de energiefactuur gelicht. De Europese
Commissie bundelde in haar toolbox mogelijke nationale maatregelen om op korte termijn verlichting te
brengen, alsook Europese opties meer gericht op de middellange en lange termijn. Tijdens de Energieraad
deelde een grote groep lidstaten de analyse van de Europese Commissie dat de oorzaken van de
prijsstijgingen mondiaal van aard zijn. Anderzijds werden het Europese emissiehandelssysteem en de
werking van de interne Europese energiemarkt in vraag gesteld. Verschillende studies van de
energieregulator via ACER en de financiële toezichthouder ESMA zullen snel meer duidelijkheid moeten
bieden. Ook voor Vlaanderen is het belangrijk dat deze studies uitgevoerd worden en dat de betaalbaarheid
van de energietransitie in de verdere beleidsvorming van de ‘Fit For 55’-voorstellen wordt meegenomen. De
Europese Commissie zal in december een beleidsvoorstel publiceren over de rol van aardgas en waterstof,
waarin mogelijk bijkomende initiatieven worden voorgesteld om verdere prijsstijgingen te vermijden.

2. Ontwikkelingen inzake EU-regelgeving
2.1. Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 31 oktober 2021 werden geen voorstellen van richtlijnen gepubliceerd.
2.2. Aangenomen richtlijnen
Tussen 1 en 31 oktober 2021 werd één aangenomen richtlijn gepubliceerd.
Deze behandelde volgend onderwerp:
− voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen
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.

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 december 2021
Het Vlaams scorebord van december 2021 telt 10 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.
Hier zijn 6 richtlijnen van omgezet.
B. Vlaams scorebord juni 2022
Het Vlaams scorebord van juni 2022 telt 8 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.
C. scorebord december 2022
Het Vlaams scorebord van december 2022 telt 8 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.

2. Overige Vlaamse omzettingsdossiers
Er zijn momenteel geen richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die Vlaanderen moet omzetten.
2.4. Stand van zaken inbreukdossiers
De Vlaamse overheid moest in oktober 2021 nog maatregelen nemen in 15 inbreukdossiers (= de lopende
inbreukdossiers). Het gaat om:
3 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
12 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen of andere
bronnen van het Europees recht

De Vlaamse overheid was in oktober 2021 betrokken in 17 inbreukdossiers waarin de nodige maatregelen
reeds werden genomen (= de afgeronde inbreukdossiers). Het gaat om:
13 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
4 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:
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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
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