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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) – mei 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 mei.
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1. Discussies voorbije maand in de (Europese) Raad
1.1. Weinig vooruitgang in onderhandelingen tussen EU en VK over toekomstige relatie
Midden mei vond de derde onderhandelingsronde tussen de EU en het VK plaats. Opnieuw werd er zo goed
als geen vooruitgang geboekt in de onderhandelingen, en bleven de posities van de EU en het VK op heel
wat cruciale thema’s waaronder gelijk speelveld en visserij, ver uit elkaar liggen. Pas na deze derde ronde
maakte het VK zijn verschillende ontwerpverdragsteksten publiek, terwijl de EU dit reeds in februari deed.
Het VK bevestigt hierin zijn gekende posities. Het VK publiceerde in mei ook een paper over zijn interpretatie
en geplande implementatie van het Iers Protocol. De Britse voorstellen verzekeren echter onvoldoende de
bescherming van de interne markt, die van zeer groot belang is voor de EU in haar geheel, en Vlaanderen
en zijn havens specifiek. Ook het Iers Protocol zal de komende maanden tot discussie blijven leiden. De
onderhandelingen over de toekomstige relatie en de implementatie van het terugtrekkingsakkoord inzake
het Iers protocol verlopen zodus moeizaam en het VK weigert tot nog toe een verlenging van de
transitieperiode. Voor Vlaanderen blijft het bereiken van een breed en omvattend akkoord, met de garantie
op een gelijk speelveld essentieel.
1.2. EU nomineert Prof. Pauwelyn als kandidaat voor “Multi-party interim appeal arbitration arrangement”
en verlengt exportautorisaties in het kader van de coronacrisis niet
In het kader van de nieuwe interimovereenkomst om handelsgeschillen toch verder te kunnen behandelen
nu het beroepsorgaan van de WTO niet meer operationeel is, mogen alle verdragspartijen een kandidaat
voorstellen om deel uit te maken van de 10-koppige ‘pool’ van arbiters. Midden mei hebben de EU-lidstaten
daarvoor landgenoot Prof. Joost H.B. Pauwelyn naar voren geschoven als EU kandidaat. Eind juli wordt de
finale lijst samengesteld op basis van consensus tussen de partijen. Daarnaast heeft de Europese Commissie
eind mei besloten om het exportautorisatiemechanisme voor persoonlijke beschermingsuitrusting,
ingesteld in het kader van de coronacrisis, niet verder te verlengen. De maatregel werd ingevoerd midden
maart en eenmalig verlengd eind april. Ten slotte vonden ook via videoconferentie
handelsonderhandelingen plaats met Chili en China.
1.3. Raad Algemene Zaken houdt in aanloop naar de publicatie van het Europees herstelplan een brede
discussie over het Europese antwoord op de COVID-19-crisis
De Raad Algemene Zaken vond plaats een dag voor de publicatie van de Commissievoorstellen inzake het
Europees herstelfonds en het aangepaste MFK. Op de agenda stond enerzijds een brede discussie over het
antwoord op de COVID-19-crisis met nadruk op het belang van het coördineren van de nationale
exitstrategieën op Europees niveau, het komende voorstel betreffende een Europees herstelplan en de
Conferentie over de Toekomst van Europa. Daarnaast informeerde de Commissie de Raad over de
voorbereiding van het Jaarlijkse Rechtsstaatrapport. Minister Geens vertegenwoordigde België en gaf op
deze Raad aan dat het verwachtte herstelplan gebaseerd moet zijn op een nodenanalyse van de Europese
lidstaten, en dat het uit een mix van leningen en subsidies moet bestaan. Verder vroeg Minister Geens
aandacht voor strategische autonomie, zonder te verzinken in protectionisme en verwees hij naar de
belangrijke link tussen het herstelfonds en het toekomstige MFK en herhaalde het zijn gekende MFK-posities.
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1.4. Vlaanderen benadrukt belang van digitale bedrijfsvoering, administratieve vereenvoudiging en
verderzetting van de investeringsagenda
Op vraag van een aantal lidstaten vond op 5 mei 2020 een informele ministeriële videoconferentie telecom
plaats over ‘social tracing’ applicaties en het belang van de digitale sector in het herstel. Lidstaten waren
het eens over het belang van de nodige waarborgen m.b.t. privacy, gegevensbescherming, cyberveiligheid,
en tijdelijkheid bij het gebruik van deze apps. Ook zijn alle lidstaten het erover eens dat applicaties
interoperabel moeten zijn en dat hiervoor een EU-aanpak nodig is. In Vlaanderen wordt momenteel ingezet
op telefonische contact tracing. Daarom werd gevraagd om bestaande nationale systemen te kunnen
behouden en aandacht te hebben voor de informatie-uitwisseling tussen nationale systemen. Deze crisis
heeft volgens alle lidstaten het belang van de digitale transformatie duidelijk gemaakt. Er wordt opgeroepen
om deze te versnellen en daartoe ook de nodige middelen en investeringen te voorzien. Vlaanderen
benadrukte hierbij het belang van digitale bedrijfsvoering, alsook administratieve vereenvoudiging en het
verderzetten van de investeringsagenda met het oog daarop. Het belang van de digitale transitie werd ook
opnieuw bevestigd in het herstelpakket dat de Commissie op 27 mei 2020 lanceerde.
1.5. Ministers van Werk en Sociale Zaken brengen sociaaleconomische impact van COVID-19 in kaart
Op de EPSCO Raad van 5 mei werden herstelplannen en demografische uitdagingen met betrekking tot
COVID-19 besproken. De vergadering bevestigde dat het virus ernstige negatieve sociaaleconomische
gevolgen heeft die onze samenleving en economie de komende periode zullen blijven beïnvloeden, en dat
de EU en haar lidstaten maatregelen moeten nemen om de burgers te beschermen. Verscheidene ministers
stelden dat het opnieuw opstarten van de economische activiteit vereist dat bedrijven zich aanpassen aan
nieuwe omstandigheden, hun werkpatronen en bedrijfsprocessen veranderen of zelfs een radicale
transformatie ondergaan. Bovendien benadrukten veel ministers dat de openstelling van de binnengrenzen
van cruciaal belang is voor veel werknemers en bedrijven. Belangrijk hierbij is dat ze seizoenarbeiders als
essentieel beschouwen voor veel economische sectoren, zoals landbouw en toerisme. Ook werd benadrukt
dat het vrije verkeer van personen en goederen en de werking van de interne markt volledig moeten worden
hersteld, om te zorgen voor gelijke behandeling van nationale en Europese werknemers. Veel ministers
benadrukten daarnaast het belang van bij- en omscholing in de komende periode. Gepaste vaardigheden
zullen immers broodnodig zijn voor de bevolking en bedrijven om zich te kunnen aanpassen aan de
uitdagingen en veranderingen op de arbeidsmarkt.
1.6. Kredietlijn binnen het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) biedt lidstaten financiële ondersteuning
i.h.k.v. COVID-19
De Eurogroep bereikte overeenstemming over de kenmerken en gestandaardiseerde voorwaarden van de
pandemische crisisondersteuning. Die zijn eind 2020 voor alle lidstaten van het eurogebied beschikbaar
voor bedragen van 2% van het bbp van de respectieve lidstaten, ter ondersteuning van de binnenlandse
financiering van directe en indirecte kosten voor gezondheidszorg, genezing en preventie als gevolg van de
COVID-19-crisis. Op basis van de voorlopige beoordelingen van de instellingen over de houdbaarheid van de
schuld, financieringsbehoeften en financiële stabiliteitsrisico’s werd besloten dat alle ESM-leden voldoen
aan de vereisten om in aanmerking te komen voor steun in het kader van de pandemische
crisisondersteuning. Voor Vlaanderen diende de conditionaliteit en de monitoring met betrekking tot de
toegang tot het fonds in verhouding te staan tot de uitzonderlijke situatie geschapen door de COVID-19
crisis.
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1.7. Lidstaten dringen aan op meer EU-maatregelen om de impact van COVID-19 op de landbouw op te
vangen
Op 13 mei hielden de ministers bevoegd voor landbouw en visserij een tweede videoconferentie sinds de
uitbraak van COVID-19. Dit overleg was geagendeerd om de genomen maatregelen in deze sectoren op te
volgen. Lidstaten drongen bij de Commissie aan om meer maatregelen te nemen om de impact van de crisis
op te vangen. Ze vroegen om extra middelen voor verschillende sectoren, maar ook om verdere flexibiliteit
in de toepassing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarnaast waren de meningen verdeeld over
de voorgestelde aanpassing van de plattelandsverordening. Daarin stelt de Commissie voor om het mogelijk
te maken dat lidstaten forfaitaire bedragen uitbetalen met de marges op hun budget voor de
plattelandsprogramma’s. Een beperkt aantal lidstaten verwees naar het handelsbeleid en de Farm to Fork
strategie. Commissaris Wojciechowski kondigde geen verdere maatregelen aan, maar wees op de
budgettaire beperkingen. Hij liet de deur op een kier voor verdere maatregelen in de toekomst. Hij ging wel
akkoord met de lidstaten die vroegen om een sterk GLB-budget.
1.8. Lidstaten houden tweede bespreking van impact COVID-19 op Europese visserijsector
Op dezelfde Raad Landbouw en Visserij van 13 mei werd ook de impact van de COVID-19 crisis op de
visserijsector besproken. Lidstaten bleven de belangrijke impact van de COVID-19 crisis op de visserij- en
aquacultuursector aankaarten, waarbij vooral de marktprijzen een dramatische duik kenden in de afgelopen
weken. Na de snelle aanname van de tweede amendering van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en
Visserij proberen de lidstaten nu zo snel mogelijk steunmaatregelen te implementeren. De meeste lidstaten
kijken naar het instellen van tijdelijke stillegging, waarbij een deel van de vloot haar activiteiten beperkt
zodat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd geraken. Ook Vlaanderen heeft een dergelijk schema op
punt gesteld. Vele lidstaten blijven vragen naar bijkomende financiële middelen. Het huidig fonds loopt
immers op zijn einde, en lidstaten die goed op schema waren bij de toewijzing van middelen aan projecten
komen nu in ademnood.
1.9. Eurogroep bespreekt strategische prioriteiten voor het herstel
De vooruitgang met betrekking tot de 540 miljard euro aan noodmaatregelen werd besproken. In casu werd
vooruitgang vastgesteld m.b.t. de operationalisering van de kredietlijn in het Europees
Stabiliteitsmechanisme, het SURE-instrument en het EIB garantiefonds. Daarnaast besprak de Eurogroep
samen met niet-eurozoneministers strategische prioriteiten voor het herstel in het kader van het
overeengekomen herstelfonds. Er werd een brede consensus vastgesteld om het herstel te gebruiken als een
kans om de modernisering van onze economieën te versnellen, met name de overgang naar een groene en
digitale economie. Beleid om de interne markt opnieuw op te starten en de integriteit van
toeleveringsketens te behouden, die de onderlinge afhankelijkheid van onze economieën aantonen, werd
ook beschouwd als een prioriteit. Voor een verdere discussie rond het herstelfonds wordt het voorstel van
de Commissie ingewacht.
1.10. Geactualiseerde positiepaper rond het Europese industriebeleid
Het Kroatische voorzitterschap organiseerde op 15 mei een informele videoconferentie voor de ministers
van Industrie en Interne Markt om de maatregelen te bespreken die op nationaal en Europees niveau
genomen moeten worden om de negatieve impact van de COVID-19-crisis op de Europese economie tegen
te gaan. De gedachtewisseling focuste vooral op het stappenplan voor herstel dat de voorzitters van
Europese Raad en Europese Commissie gepresenteerd hebben eind april, en droeg in die zin ook bij aan de
inhoud van het Europees herstelplan dat verwacht werd op 27 mei. De lidstaten erkenden in grote mate de
essentiële rol van de groene transitie en digitale transformatie in de inspanningen voor de heropleving en
modernisering van de Europese economie.
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Voorts merkten de lidstaten ook op dat hoewel de huidige crisis heeft aangetoond dat de Europese industrie
veerkrachtig blijft, de huidige crisis ook kwetsbaarheden heeft blootgelegd als gevolg van een grote
afhankelijkheid van leveranciers uit derde landen. We moeten er daarom naar streven om deze
afhankelijkheid te verminderen, met name in strategische sectoren zoals gezondheidszorg en
telecommunicatie. België informeerde de Europese Commissie en de lidstaten tijdens de vergadering over
zijn geactualiseerde positiepaper over het Europese industriebeleid.
1.11. EU wil constructief samenwerken met nieuwe regering in Israël
De ministers van Buitenlandse Zaken bespraken op 15 mei het vredesproces in het Midden‑Oosten tegen de
achtergrond van de vorming van een nieuwe regering in Israël. De ministers verklaarden zich bereid om
constructief met de nieuwe regering samen te werken zodra die is beëdigd, maar herhaalden ook dat zij
achter een via onderhandelingen bereikte twee-staten-oplossing blijven staan. De buitenlandministers
hielden ook een bespreking over de landen van het Zuidelijk Nabuurschap en de situatie in het MiddenOosten in ruimere zin, in het licht van de COVID‑19-pandemie. In dit verband spraken de ministers hun
bezorgdheid uit over de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie, en waren zij het erover eens dat
de huidige crisis een gelegenheid is om na te denken over de betrekkingen van de EU met de regio op
middellange en lange termijn.
1.12. Ministers van Onderwijs definiëren aandachtspunten voor de toekomst in het licht van COVID-19
Op 18 mei organiseerde het Kroatische voorzitterschap een derde informele videoconferentie voor de
ministers van Onderwijs over de COVID-19 crisis en de maatregelen die binnen het onderwijsveld zijn
genomen. De meeste landen definieerden ook enkele belangrijke aandachtspunten voor de toekomst. Alle
lidstaten ijverden om informatie te blijven uitwisselen over de geleerde lessen. De Europese Commissie riep
op om extra aandacht te hebben voor kwetsbare jongeren. In lijn met vorige interventies wees de
Commissie ook op het belang van flexibiliteit bij de beoordeling van de toelatingsdocumenten voor
buitenlandse studenten hoger onderwijs. Wegens de pandemie zullen namelijk niet alle Europese studenten
tijdig de juiste attesten kunnen voorleggen. Vanuit België werd gewezen op de capaciteitsuitdagingen bij
het openen van de scholen in functie van ‘social distancing’, de organisatie van zomerscholen als middel
om leerachterstanden te remediëren, en het belang van het verzekeren van de positieve groei van Erasmus+.
Vlaanderen gaf alvast aan de vraag tot goodwill met betrekking tot de inschrijvingen van EU-studenten die
nog niet alle attesten kunnen voorleggen, aan de hoger onderwijs instellingen te zullen voorleggen.
1.13. Minister Dalle neemt deel aan de informele videoconferentie van de ministers van Jeugdzaken
De COVID-19-pandemie kent heel wat negatieve gevolgen voor jongeren en de jeugdsector, met name op
het gebied van (leer)mobiliteit, Europese uitwisselingsprogramma's en nationale jeugdactiviteiten, toegang
van jongeren tot diensten, werkgelegenheid, het algemeen en psychisch welzijn van jongeren en
jongerenparticipatie in besluitvormingsprocessen. Minister Dalle benadrukte o.a. dat kinderen en jongeren
behoefte hebben aan sociale interacties, ruimte om te bestaan, om te spelen en tot rust te komen, hulp bij
hun opvoeding en vooral perspectief op hun nabije toekomst. Met andere woorden, het is belangrijk om zo
snel mogelijk de activiteiten te hervatten die alle aspecten van het leven van kinderen en jongeren in veilige
omstandigheden betreffen, inclusief de zomerkampen en -activiteiten. Het Kroatisch voorzitterschap zette
in de verf dat veel jongeren en organisaties diverse vrijwilligersactiviteiten uitvoeren, waarbij zij zich
solidair tonen en hulp bieden aan mensen in nood. Deze crisis kan worden omgebogen in een uitdaging en
kan jongeren de kans bieden om met hun creativiteit, enthousiasme, inzet en innovatieve ideeën een
bijdrage te leveren. De raadsconclusies over meer kansen voor jongeren in landelijke en afgelegen gebieden
werden via een schriftelijke procedure aangenomen.
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1.14. EU-lidstaten bereiken akkoord over SURE, dat tijdelijke steun biedt aan lidstaten voor
werkloosheidsfinanciering
Op de ECOFIN Raad van 19 mei toonden de ministers zich tevreden over de aanneming, via de schriftelijke
procedure, van de verordening voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te
beperken (SURE). Met SURE kan tot € 100 miljard aan leningen onder gunstige voorwaarden aan de lidstaten
worden verstrekt om de nationale regelingen voor werktijdverkorting en soortgelijke maatregelen, ook voor
zelfstandigen, te helpen financieren en een aantal maatregelen op gezondheidsgebied, meer bepaald op de
werkplek, te ondersteunen als reactie op de crisis. De ministers maakten ook de balans op van de lopende
besprekingen om het vangnet voor bedrijven operationeel te maken via het pan‑Europese garantiefonds
van de Europese Investeringsbank. Het voorzitterschap vroeg om zo snel mogelijk de laatste hand aan dit
instrument te leggen. Het vangnet voor de lidstaten, namelijk de crisissteun van het Europees
Stabiliteitsmechanisme bij een pandemie, is op 15 mei 2020 operationeel geworden nadat op 8 mei een
politiek akkoord in de Eurogroep werd bereikt over de kenmerken en standaardvoorwaarden van het
instrument.
1.15. COVID-19 toont het belang van culturele en creatieve sectoren aan, maar het ecosysteem is fragiel
Op 19 mei 2020 organiseerde het Kroatische voorzitterschap een videoconferentie voor de EU ministers van
cultuur en media. Minister Linard van de Franse Gemeenschap deel. Het overleg was zo goed als volledig
gewijd aan de opvolging van de COVID-19 crisis. De lidstaten wisselden informatie en ideeën uit over
exitstrategie, relance en geleerde lessen. Verschillende ministers stelden dat deze crisis het belang van de
culturele en creatieve sectoren (inclusief media) bijzonder scherp toont, zowel op individueel als op
maatschappelijk niveau (mentale gezondheid, sociale cohesie, economische meerwaarde, democratie,
beschikbaarheid van kwalitatieve informatie, …). Naast de sterktes van de sectoren (veerkracht, creativiteit,..)
komen in deze crisis echter ook de zwaktes extra duidelijk naar boven, zoals een fragiel ecosysteem met
vaak erg precaire arbeidsomstandigheden of een (te) grote afhankelijkheid van een onstabiele
advertentiemarkt. Er zijn (steun)maatregelen op korte en lange termijn nodig om ervoor te zorgen dat de
sector de crisis overleeft en dat culturele diversiteit en mediapluralisme minstens op het huidige niveau
kunnen blijven. Tegelijk wordt overal versneld met digitale mogelijkheden geëxperimenteerd. Veel kansen
zullen de komende weken en maanden, onder andere met steun van de Europese programma’s, verder
ontwikkeld en onderzocht worden. De Europese Commissie benadrukte ook nog dat cultuur een belangrijke
rol moet krijgen in het aankomende MFK en de herstelplannen van de EU. Commissaris Gabriel verwees
hierbij uitdrukkelijk naar mogelijkheden binnen de structuurfondsen en Horizon Europe en herinnerde nog
eens aan de sterke link tussen cultuur en toerisme (40% van het EU-toerisme is cultureel).
1.16. Lidstaten bespreken het pakket ‘toerisme en vervoer in en na 2020’ van de Europese Commissie
De ministers van toerisme wisselden op 20 mei via informele videoconferentie van gedachten over het
pakket inzake toerisme en vervoer in en na 2020 dat op 13 mei werd gepubliceerd door de Europese
Commissie. Dit bevat volgende onderdelen: een overkoepelende communicatie, een gemeenschappelijke
aanpak voor het opheffen van restricties op vrij verkeer, een raamwerk voor het gradueel h erstel van
transport met inachtneming van veiligheid van passagiers en personeel, een aanbeveling om vouchers
aantrekkelijk te maken zodat operatoren minder cash terugbetalingen moeten doen, een lijst van criteria
voor het hernemen van toeristische diensten en het opstellen van gezondheidsprotocollen voor de
toeristische dienstenverstrekkers en de horeca. Ter zitting werd er ook gesproken over het opzetten van
een insolventie-instrument op Europees niveau samen met de industrie. De lidstaten verwelkomden het
pakket en benadrukten dat samenwerking en onderlinge coördinatie nodig is om gradueel reisrestricties
op te heffen. Het in acht nemen van epidemiologische criteria en de principes van non -discriminatie en
proportionaliteit zijn hierbij belangrijk.
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Hoewel de meeste lidstaten benadrukten dat de komende jaren voldoende financiële middelen
vrijgemaakt moeten worden voor de sector, bepleitten enkelen expliciet het opnemen van de sector in
het herstelplan of zelfs het komende meerjarig financieel kader. Commissaris Breton gaf aan dat een
groot deel van het herstelplan dat op 27 mei voorgesteld wordt, gebruikt zal kunnen worden voor
toerisme. Lidstaten juichten ook het initiatief toe om op één website alle ‘real time’ informatie voor
reizigers samen te brengen en zijn zich ervan bewust dat ze hiervoor data moeten aanleveren aan de
Commissie. Vlaanderen pleitte voor het opzetten van een platform waarin publieke en private actoren
van het toeristische ecosysteem worden samengebracht. Wat de aanbevelingen inzake vouchers betreft,
gaven enkele lidstaten aan het voorstel ruim onvoldoende te vinden. De Commissie herhaal de
vastbesloten te zijn om het Europees recht te doen gelden. Tot slot beaamden vele lidstaten dat de
toekomst van de Europese toeristische sector ligt in vergroening, duurzaamheid, digitalisering en het
opbouwen van veerkracht.
1.17. Ministers van Buitenlandse Zaken bespreken complexe en veelzijdige karakter van de EU-relaties met
China
De ministers van Buitenlandse Zaken hadden op 29 mei eerst een korte discussie over Afghanistan. Ze
namen conclusies aan over het vredesproces in Afghanistan en de toekomstige EU-steun voor vrede en
ontwikkeling in het land. De ministers concentreerden zich vervolgens op het belangrijkste agendapunt,
de betrekkingen van de EU met China. De discussie onderstreepte het complexe en veelzijdige karakter
van de relatie, die zowel politieke als economische dimensies omvat. De ministers wisselden van
gedachten over hoe een evenwichtige relatie met China kan worden ontwikkeld over alle aspecten van
de brede relatie, gaande van handel en investeringen, waar een gelijker speelveld nodig is, tot mondiale
uitdagingen zoals klimaatverandering, internationale vrede en veiligheid in alle regio's van de wereld,
evenals belangrijke mensenrechtenkwesties. De ministers spraken ook over de meest recente
ontwikkelingen in Hong Kong en bereikten overeenstemming over een EU-verklaring daaromtrent. Ten
slotte werden de ministers geïnformeerd over de impact van COVID-19 op de regio Azië-Pacific.
1.18. Europese ministers van Onderzoek beklemtonen O&I als belangrijkste aanjagers van het herstel van
COVID-19
Op 29 mei vond een informele videoconferentie voor de Ministers van Onderzoek plaats, waarbij de
Europese Commissie en de lidstaten een gedachtewisseling hielden over de rol die O&I kan spelen in het
versterken van de veerkracht van onze maatschappijen en economieën. De Commissie en de lidstaten
benadrukten opnieuw het belang van investeringen in O&I. Daarbij zijn meer coördinatie, samenwerking en
flexibiliteit belangrijke lessen die uit deze periode van COVID-19 getrokken kunnen worden. Voorts stelden
de Commissie en de lidstaten dat investeringen in wetenschap en innovatie ons kunnen helpen om banen
te behouden en te creëren na de crisis. O&I zijn de belangrijkste aanjagers van het economisch herstel en
maken groene transitie en digitale transformatie mogelijk. Commissaris Gabriel schetste nog de drie voor
haar belangrijkste principes voor een sterke Europese Onderzoeksruimte, nl. directionaliteit (gericht en stap
voor stap samenwerken naar een gemeenschappelijk einddoel), inclusiviteit, en connectiviteit om te bouwen
aan eengemaakte markt van kennis. Tot slot werd traditioneel excellentie benadrukt door een aantal
lidstaten, terwijl verschillende lidstaten uit de ‘wideninglanden’ (landen die traditioneel minder scoren op
het Horizon Europa programma) aandacht vroegen voor inclusieve participatie aan het Kaderprogramma.
Duitsland presenteerde aan het eind nog de voorlopige prioriteiten voor het programma van zijn inkomend
Voorzitterschap: 1) een gezamenlijke EU-respons ten aanzien van de COVID-19 pandemie en 2) vormgeven
aan Europa’s toekomst. De kernaspecten in het domein van O&I zijn allicht: 1) een meer dynamische,
effectieve en doelgerichte Europese Onderzoeksruimte, 2) onderzoek m.b.t. veerkracht, en 3) focus op
technologische soevereiniteit en bijdrage aan de Green Deal.
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2. Ontwikkelingen inzake EU-regelgeving
2.1. Voorstellen van richtlijn
Tussen 1 en 31 mei 2020 werden twee voorstellen van richtlijn gepubliceerd. Zie bijlage II.
Deze behandelen volgende onderwerpen:
-

het rijbewijs
uitstel van bepaalde termijnen voor de verstrekking en uitwisseling van inlichtingen op
belastinggebied als gevolg van de COVID-19-pandemie

2.2. Aangenomen richtlijnen
Tussen 1 en 31 mei 2020 werden twee aangenomen richtlijnen gepubliceerd. Zie bijlage II.
Deze behandelen volgende onderwerpen:
-

verlenging van omzettingstermijnen
het rijbewijs

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
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 moet omzetten. Hier
zijn al 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 al 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 mei 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 mei 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

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

Ingebrekestellingen

7

7

7

7

8

8

9

9

11

11

11

12

13

Met redenen omklede
adviezen

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

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

0

0

0

0

0

9

9

9

9

10

10

10

10

12

12

12

13

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

Pagina 9 van 10

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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