VR 2018 1901 DOC.0025/1

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN
BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED
NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2018

1. INHOUD
Op 24 oktober 2017 maakte de Europese Commissie (hierna: Commissie) haar jaarlijks werkprogramma
voor 2018 bekend1. Het betreft het laatste werkprogramma van deze legislatuur.
Het werkprogramma bestaat uit:
-

Een mededeling met als titel ‘Een agenda voor een meer verenigd, sterker en meer
democratisch Europa’
Bijlage I: Nieuwe initiatieven
Bijlage II: REFIT-initiatieven
Bijlage III: Prioritaire lopende voorstellen
Bijlage IV: In te trekken voorstellen
Bijlage V: Lijst van voorgenomen intrekkingen

De Vlaamse Regering grijpt sinds haar aantreden het jaarlijks werkprogramma van de Commissie
Juncker aan om proactief accenten te leggen in haar eigen Europese agenda. Deze nota gaat dan ook
verder op het stramien van de vorige drie edities (VR 2015 1302 DOC.0137, VR 2016 2901 DOC.0052 en
VR 2017 2001 DOC.0032) waarbij het zwaartepunt ligt op een grondige screening van de door de
Commissie in 2018 geplande nieuwe wetgevende en niet-wetgevende initiatieven in bijlage I van het
werkprogramma. Daarnaast identificeert deze nota ook de aandachtspunten van de Vlaamse
Regering inzake de inspanning van de Commissie om te komen tot een betere regelgeving (bijlagen
II t.e.m. V van het werkprogramma).
Bijlage A bij deze nota bevat de voor de Vlaamse Regering relevante en prioritair relevante dossiers
uit bijlage I van het werkprogramma en bestaat uit een overzichtstabel met per dossier het trekkende
beleidsdomein binnen de Vlaamse Overheid en de desgevallend betrokken beleidsdomeinen, gevolgd
door individuele dossierfiches van de in de tabel vernoemde dossiers.
Bijlage B bij deze nota bevat een overzicht van de rapportering in de loop van 2017 in de
(maandelijkse) mededelingen aan de Vlaamse Regering betreffende het overzicht van de
ontwikkelingen op niveau van de Europese Unie (hierna: maandelijkse mededeling EU) over de
1
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dossiers die de Vlaamse Regering vorig jaar als prioritair relevant identificeerde in bijlage I van het
werkprogramma van de Commissie voor 2017.
Samen met het werkprogramma 2018 publiceerde de Commissie ook een Mededeling ‘Voltooiing van
de agenda voor betere regelgeving: betere resultaten door betere toepassing’. Sinds haar aantreden
schenkt de Commissie Juncker aandacht aan de toepassing van de beginselen van betere regelgeving
in alle fasen van de beleidscyclus, vanaf het voorstel door de Commissie tot en met de omzetting en
toepassing van het EU-recht door de lidstaten. In de bijhorende Mededeling maakt de Commissie een
stand van zaken en een evaluatie op van haar werkzaamheden inzake betere regelgeving. Dit wordt
hieronder toegelicht. Op de nieuwe aanpak van de Commissie inzake de handhaving van het EU-recht
(de laatste fase van de beleidscyclus) wordt eveneens dieper ingegaan, gezien het belang voor
Vlaanderen.

Nieuwe initiatieven in bijlage I van het werkprogramma van de Commissie
De mededeling ‘Een agenda voor een meer verenigde, sterkere en meer democratische Unie’ die bij
het werkprogramma hoort is opnieuw opgebouwd rond de tien beleidsprioriteiten die de Commissie
Juncker bij aanvang van haar legislatuur heeft uiteengezet en bestaat in essentie uit een
samenvatting van de inhoud die op meer gedetailleerdere wijze terug te vinden is in de bijlagen van
het werkprogramma. Deze nota gaat daarom niet verder in op de inhoud van de mededeling zelf,
maar focust op de bijlagen.
Het zwaartepunt van het werkprogramma ligt bij bijlage I, die een lijst bevat met nieuwe initiatieven
die de Commissie in de loop van 2018 aan de Raad en het Europees Parlement zal voorleggen. De 26
nieuwe initiatieven die daarin zijn opgenomen vallen uiteen in twee groepen, elk met een eigen
invalshoek. Ten eerste: gerichte wetgevingsmaatregelen om de werkzaamheden van de Commissie op
de prioritaire beleidsgebieden af te maken. Alle voorstellen daarover zullen ten laatste in mei 2018
worden ingediend, zodat het Europees Parlement en de Raad de wetgevingswerkzaamheden kunnen
afronden voor de Europese verkiezingen van juni 2019. Ten tweede: ambitieuze, op de verdere
toekomst gerichte maatregelen en initiatieven die de nieuwe Unie, met 27 lidstaten, moeten
klaarstomen voor 2025 en daarna. Deze voorstellen weerspiegelen het debat dat op gang is gebracht
door het witboek van de Commissie over de toekomst van Europa en de toespraak over de staat van
de Unie die voorzitter Juncker in september 2017 heeft gehouden.
Net zoals voor het werkprogramma van de Commissie voor 2015, 2016 en 2017 werden de dossiers in
bijlage I bij het werkprogramma van de Commissie grondig gescreend. Het voorbereidende werk
gebeurde in de schoot van het Strategisch Overleg Internationaal Vlaanderen (SOIA).
a) Relevante dossiers
Uit alle dossiers in bijlage I van het werkprogramma werd een selectie gemaakt van initiatieven die
slaan op de bevoegdheden van Vlaanderen. Deze dossiers kregen het label relevante dossiers. Deze
relevante dossiers zullen binnen Vlaanderen van nabij opgevolgd worden en over de verdere
behandeling van de voorstellen binnen de Raad van Ministers van de EU zal in de maandelijkse
mededeling EU gerapporteerd worden.
De Vlaamse Regering weerhoudt de volgende dossiers als relevant:
-

Initiatief 1: Uitvoering van het actieplan voor de circulaire economie
Initiatief 2: Meerjarig financieel kader (initiatief met 2025 als perspectief)
Initiatief 3: Een duurzame Europese toekomst (initiatief met 2025 als perspectief)
Initiatief 4: Voltooiing van de digitale eengemaakte markt
Initiatief 6: Toekomst van het energie- en klimaatbeleid van de EU
Initiatief 8: Pakket inzake sociale rechtvaardigheid
Initiatief 9: Voedselvoorzieningsketen in de EU
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-

Initiatief 10: Voltooiing van de kapitaalmarktenunie
Initiatief 11: Efficiënter wetgeven op het gebied van de interne markt
Initiatief 12: Voltooiing van de economische en monetaire unie
Initiatief 14: Aanstelling van een permanente en verantwoordingsplichtige Europese minister
van Economische Zaken en Financiën
Initiatief 15: Uitvoering van de ‘Handel voor iedereen’ strategie
Initiatief 19: Rechtsstaat
Initiatief 21: Uitvoering van de integrale EU-strategie
Initiatief 22: Een geloofwaardig vooruitzicht op toetreding
Initiatief 23: Meer efficiëntie en coherentie bij de tenuitvoerlegging van het
gemeenschappelijk buitenlands beleid
Initiatief 24: Communiceren over Europa
Initiatief 25: Minder, maar efficiënter
Initiatief 26: Een efficiënter en democratischer Europa

Voor elk relevant dossier is er een trekkend beleidsdomein binnen de Vlaamse Overheid. Dit is het
beleidsdomein dat primair gevat is door het dossier en dat binnen de Vlaamse Overheid fungeert als
aanspreekpunt. Daarnaast worden er per dossier ook desgevallend betrokken beleidsdomeinen
geïdentificeerd. Deze beleidsdomeinen zijn in tweede orde gevat. In bijlage A bij deze nota is een
overzichtstabel opgenomen met voor elk relevant dossier het trekkende en de desgevallend betrokken
beleidsdomeinen. Dit overzicht is fijnmaziger dan de hierboven opgesomde initiatieven omdat de
meeste van die initiatieven bestaan uit meerdere aparte dossiers.
Het trekkende beleidsdomein stelde in samenspraak met de betrokken beleidsdomeinen ook een
dossierfiche op die de inzet, het belang van het dossier voor Vlaanderen en een eerste
subsidiariteitsinschatting schetst. Deze dossierfiches, die eveneens in bijlage A bij deze nota zijn
opgenomen, bezorgt de minister-president ook aan de voorzitter van het Vlaams Parlement voor
desgevallend gebruik in het toezicht op de eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel, zoals bepaald
in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Protocol betreffende de toepassing
van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.
b) Prioritair relevante dossiers
De Vlaamse Regering verzocht het SOIA om een eerste inschatting te maken van de potentiële
gevolgen (regelgevend, budgettair, ecologisch, sociaal, economisch, etc.) van de relevante dossiers en
om die dossiers te identificeren met mogelijks grote gevolgen. Deze krijgen het label prioritair relevant
dossier.
De Vlaamse Regering weerhoudt de volgende relevante dossiers als prioritair relevant2:
-

2

Een voorstel voor een verordening voor minimumkwaliteitseisen voor hergebruikt water
onder Initiatief 1 ‘Uitvoering van het actieplan voor de circulaire economie’
Uitgebreid voorstel voor het toekomstig meerjarig financieel kader na 2020 onder initiatief 2
‘Meerjarig financieel kader’
Voorstellen voor de volgende generatie van de programma’s: Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid na 2020, Cohesiebeleid na 2020, 9e kaderprogramma, COSME, Erasmus+,

Mocht na het verschijnen van deze nota blijken dat er alsnog (onderdelen) van relevante dossiers als
prioritair worden ingeschat door de trekker, dan kan bovenstaande selectie nog uitgebreid worden.
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-

-

Connecting Europe Facility, Life, Visserijprogramma, Creatief Europa en Europa voor de burger
onder initiatief 2 ‘Meerjarig financieel kader’
Discussienota “Naar een duurzaam Europa in 2030, over de follow-up van de VN-doelstellingen
inzake duurzame ontwikkeling en de overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering”
onder Initiatief 3 ‘Een duurzame Europese toekomst’
De laatste hand leggen aan de overeenkomsten met Japan, Singapore en Vietnam, de
onderhandelingen met Mexico en de Mercosur voortzetten en meer haast maken met de
onderhandelingen met Australië en Nieuw-Zeeland zodra de Raad de door de Commissie
aanbevolen onderhandelingsmandaten goedkeurt onder Initiatief 15 ‘Uitvoering van de
“Handel voor iedereen”-strategie’.

Na het verschijnen van de aangekondigde beleidsvoorstellen, zal een nieuwe dossierfiche door het
trekkende beleidsdomein opgesteld worden - in samenspraak met de betrokken beleidsdomeinen en
desgevallend met inbreng van lokale besturen en belanghebbenden uit het middenveld - en
opgenomen worden in de maandelijkse mededeling EU. Deze dossierfiche bevat een verdere
inschatting van de gevolgen van het beleidsvoorstel van de Commissie en een voorstel voor een
initieel Vlaams standpunt. Het sjabloon van deze dossierfiche werd aangepast binnen de schoot van
SOIA en verduidelijkt op basis van de onderzoekconclusies van de pilootstudie inzake
effectbeoordeling van EU-beleidsvoorstellen, die werd aangekondigd in de nota betreffende de
versterking van de EU-reflex in Vlaanderen (VR 2015 0307 DOC 0680).

Betere regelgeving in bijlagen II t.e.m. V van het werkprogramma van de Commissie
De Commissie Juncker schenkt sinds haar aantreden aandacht aan de toepassing van de beginselen
van betere regelgeving in alle fasen van de beleidscyclus, vanaf het voorstel door de Commissie tot
en met de omzetting en toepassing van het EU-recht door de lidstaten en rapporteert hierover in
aparte bijlages van het werkprogramma.
a) REFIT
Het Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) is een programma van de Commissie dat
deel uitmaakt van de EU Agenda voor Betere Regelgeving3 en dat gericht is op een eenvoudig,
duidelijk, voorspelbaar en resultaatgericht regelgevend kader. Binnen dit programma licht de
Commissie de EU-regelgeving door en stelt zij uiteenlopende maatregelen voor zoals vereenvoudiging
en vermindering van regelgevingsdruk, intrekking van voorstellen zonder reële kans op aanname of
intrekking van voorstellen waarvan de oorspronkelijke doelstellingen niet meer kunnen worden
verwezenlijkt en intrekking van overbodige wetgeving. De Vlaamse Regering volgt deze
ontwikkelingen van de EU Agenda Betere Regelgeving en het REFIT-programma in het algemeen en
volgt met aandacht de Belgische deelname aan het REFIT-platform4.

3

4

(COM(2016)
615),
zie:
http://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/better-regulation-why-andhow_en#documents
Het REFIT-platform werd opgericht bij besluit van 19 mei 2015 van de Commissie. De bedoeling is om in het
kader van het REFIT-programma een permanente dialoog te voeren met de EU-landen en andere
betrokkenen over de verbetering van de EU-wetgeving. Het REFIT-platform bestaat uit twee groepen, een
van deskundigen van de lidstaten ("groep regeringsvertegenwoordigers") en een van vertegenwoordigers
van bedrijfsleven, sociale partners en maatschappelijk middenveld ("groep van belanghebbenden"). België is
enkel in de groep van de lidstaten vertegenwoordigd door een expert van de FOD Economie na aanduiding
in een DGE-overleg.

Pagina 4 van 9

De Commissie vermeldt in bijlage II van het werkprogramma de nieuwe REFIT-initiatieven die het in
2018 zal opstarten.
De Vlaamse Regering zal volgende initiatieven uit bijlage II met aandacht volgen5:
-

REFIT-initiatief 1: Follow-up van de geschiktheidscontrole op het gebied van milieumonitoring
en -rapportage
REFIT-initiatief 2: Overheidsinformatie
REFIT-initiatief 3: Herziening van de visserijcontroleregeling
REFIT-initiatief 4: Erkenning door overheidsinstanties en/of commerciële partners van
elektronische vervoersdocumenten voor goederenvervoer
REFIT-initiatief 5: Initiatief voor het Maritime Single Window
REFIT-initiatief 6: TEN-T-investeringen

Tevens stelt de Commissie in bijlage IV (‘ingetrokken voorstellen’) van het werkprogramma voor om
15 van door haar in het verleden voorgestelde wetgevende initiatieven tegen uiterlijk april 2018 in te
trekken. De Commissie stelt daarnaast in bijlage V (‘ingetrokken wetgeving’) voor om 3 stukken
wetgeving in te trekken die niet meer relevant zijn.
b) Prioritaire lopende voorstellen
De Commissie geeft in bijlage III (‘prioritaire lopende voorstellen’) van het werkprogramma een lijst
mee met voorstellen van regelgeving die momenteel lopend zijn in het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie, en die de Commissie als prioritair beschouwt. Heel wat van deze
initiatieven kondigde de Commissie eerder al aan in haar werkprogramma’s van 2015, 2016 en 2017 en
werden door de Vlaamse Regering naderhand geïdentificeerd als relevant of prioritair relevant in de
desbetreffende nota’s (VR 2015 1302 DOC.0137, VR 2016 2901 DOC.0052, VR 2017 2001 DOC.0032).
De Vlaamse Regering volgt volgende thema’s binnen de Raad van de Europese Unie op:
5

Thema 1: EFSI 2.0
Thema 2: Financieel Reglement/Omnibus
Thema 3: Pakket circulaire economie
Thema 3b: Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten
Thema 6: Hervorming van de telecommunicatieregels
Thema 8: Auteursrechten en naburige rechten bij de omroep
Thema 9: Modernisering van het audiovisuele kader
Thema 10: Voorstel ter voorkoming van ongerechtvaardigde geoblocking
Thema 11: E-privacyrichtlijn
Thema 13: Vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens
Thema 15: Pakket “schone energie voor alle Europeanen”
Thema 16: Klimaatpakket
Thema 17: Pakket “Europa in beweging”
Thema 18: Nalevingspakket
Thema 19: Dienstenpakket
Thema 20: Markttoezicht op motorvoertuigen
Thema 28: Automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
Thema 30: Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels
Thema 31: Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers
Thema 48: Modernisering van handelsbeschermingsinstrumenten
Thema 50: Screening van buitenlandse directe investeringen in de EU

De Commissie vermeldt in bijlage I van het werkprogramma ook nog een aantal nieuwe REFIT-initiatieven.
Deze zijn in deze nota hierboven verwerkt onder ‘nieuwe initiatieven in bijlage I van het werkprogramma
van de Commissie’.
Pagina 5 van 9

-

Thema 51: Multilateraal investeringsgerecht
Thema 55: Opvangvoorzieningen
Thema 59: Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het
oog op een hooggekwalificeerde baan (voorstel inzake “blauwe kaart”)
Thema 63: Europees Solidariteitskorps
Thema 64: Comitéprocedureverordening

Mededeling ‘Voltooiing van de agenda voor betere regelgeving: betere oplossingen
voor betere resultaten’
Samen met het Werkprogramma publiceerde de Commissie ook een Mededeling over de voltooiing
van haar agenda voor betere regelgeving. Ze stelt daarin vast dat die agenda een solide basis biedt
voor een vlotte en gedegen besluitvorming. Dankzij bredere openbare raadplegingen, systematische
evaluaties, grondige effectbeoordelingen en de "REFIT"-aanpak worden nieuwe voorstellen en
bestaande wetgeving grondiger getoetst. Deze aanpak dwingt beleidsmakers en belanghebbenden
immers om altijd uit te gaan van concrete feiten en verwachte gevolgen. Bovendien is de handhaving
verbeterd zodat goedgekeurde wetgeving ook sneller en doeltreffend wordt toegepast.
Ze somt ook enkele concrete verbeteringen op en schetst de impact daarvan:
- In juli 2017 heeft de Commissie de interne richtlijnen en middelen voor betere regelgeving
ingrijpend vernieuwd. Dat helpt Commissiemedewerkers bij alle stappen in de beleidscyclus.
- De Commissie investeert ook meer in overleg met burgers en belanghebbenden en in
voorlichting over de lopende werkzaamheden. Eind 2017 werd de nieuwe website waar
iedereen in elke fase van het wetgevingsproces zijn mening kan geven, volledig operationeel.
Dat kan de transparantie verbeteren. Een deel van die website startte al in juli 2016. Sindsdien
zijn daar al 643 initiatieven in verschillende fasen van de procedure bekendgemaakt. De
burgers kunnen reageren en de website trekt inmiddels bijna 50.000 bezoekers per maand.
- De Raad voor regelgevingstoetsing werkt sinds dit jaar op volle sterkte, met drie leden van
buiten de EU-instellingen. Dit onafhankelijk orgaan beoordeelt de kwaliteit van alle ontwerpeffectbeoordelingen, grote evaluaties en "fitness checks" van bestaande wetgeving.
- Voordat de Commissie nieuwe wetgeving of een wetswijziging voorstelt, past zij altijd het
principe "eerst evalueren" toe. In 2017 gebeurde dat al voor bijna 70% van de
wetgevingsdossiers. In november publiceerde de studiedienst van het Europees Parlement een
overzicht en analyse van meer dan 500 lopende en geplande evaluaties bij de Commissie.
Met haar programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) streeft de Commissie
naar eenvoudige EU-wetgeving, minder bureaucratie, en een aanpassing van de bestaande regels
zonder de beleidsdoelstellingen in het gedrang te brengen. Het REFIT-platform met stakeholders en
vertegenwoordigers van de EU-landen heeft echter maar 58 adviezen over mogelijke
vereenvoudigingen uitgebracht. De Commissie neemt die mee in haar jaarlijkse werkprogramma's (zie
bijvoorbeeld hierboven bijlage II van het Werkprogramma 2018). Daarnaast heeft de Commissie sinds
2015 ook op eigen initiatief al 137 vereenvoudigingsinitiatieven genomen. De Mededeling stelt geen
vervolg voor het REFIT-platform in het vooruitzicht.
Met elk initiatief zijn kosten gemoeid en die wil de Europese Commissie zoveel mogelijk vermijden.
Zij bekijkt daarvoor elk dossier apart en luistert zowel naar wie onder de regeldruk lijdt als naar wie
bij de EU-wetgeving gebaat is. Zoals afgesproken in het Inter-institutioneel Akkoord over beter
wetgeven, heeft de Commissie verschillende mogelijkheden onderzocht om de regeldruk en onnodige
kosten te verminderen, inclusief concrete streefcijfers voor bepaalde sectoren. In de Mededeling is de
Commissie duidelijk over haar conclusies en visie: ze zal voortaan bij haar evaluaties en
effectbeoordelingen nog systematischer ingaan op de kosten en baten van vereenvoudiging, meer
doen om de effecten te kwantificeren, en indien mogelijk bij elk wetswijzigingsvoorstel een streefcijfer
ter vermindering van de regeldruk vaststellen. Deze werkwijze inspireert ook de reguleringsaanpak
binnen de Vlaamse overheid.
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De nieuwe aanpak van de handhaving van het EU-recht door de Europese Commissie
De Commissie waakt, als hoedster van de Europese verdragen, over de correcte en tijdige omzetting
en toepassing van de Europese regelgeving, eenmaal gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU.
De doeltreffende toepassing, uitvoering en handhaving van het recht is een politieke prioriteit van
de Commissie-Juncker en maakt deel uit van het krachtiger streven van de Commissie naar beter
wetgeven. De Commissie-Juncker wil tegelijkertijd ook ambitieuzer inzetten op belangrijke zaken en
bescheidener opstellen als het gaat om minder belangrijke zaken. Dit leidt tot een strategischer en
doeltreffender aanpak van handhaving van het EU-recht.
Naar deze nieuwe aanpak wordt eveneens verwezen in de mededeling ‘Voltooiing van de agenda voor
betere regelgeving: betere oplossingen voor betere resultaten’ die bij het werkprogramma 2018 van
de Commissie gepubliceerd werd6. De nieuwe aanpak van de Commissie zelf wordt toegelicht in de
mededeling “EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing” die gepubliceerd werd eind
december 20167. Deze mededeling werd reeds aangekondigd in het Werkprogramma van de Europese
Commissie 2017 en werd ook opgenomen als een prioritair relevant dossier in de mededeling aan de
Vlaamse Regering over het Commissiewerkprogramma 2017. Er werd over deze nieuwe aanpak van
inbreuken tegen het EU-recht gerapporteerd in de maandelijkse mededeling betreffende de
ontwikkelingen op het niveau van de Europese Unie – februari 2017.
Voor de Vlaamse Regering is de correcte, tijdige en volledige omzetting en toepassing van het EUrecht een belangrijke doelstelling, die nog belangrijker wordt nu de Europese Commissie beslist heeft
nog strenger op te treden ten aanzien van de lidstaten. Deze doelstelling is een van de drie
actieterreinen die vermeld worden in de nota aan de Vlaamse Regering betreffende de versterking
van de EU-reflex in Vlaanderen. Op 25 november 2016 heeft de Vlaamse Regering akte genomen van
de omzendbrief over de coördinatie van de omzetting van Europese regelgeving en van de
maatregelen in het kader van de inbreukprocedures. Over de omzetting van de Europese richtlijnen
die in 2018 van kracht worden, zal de Vlaamse Regering verder berichten in de maandelijkse
mededeling EU.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Het voorstel heeft geen weerslag op de Vlaamse begroting.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Het voorstel heeft geen weerslag op de lokale besturen.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Het voorstel heeft
personeelsbudgetten.

6

7
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COM (2017) 651: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-651-F1-NL-MAIN-PART1.PDF
C (2016) 800: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:52017XC0119(01)
Pagina 7 van 9

5. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering:
1.

noemt de volgende voorstellen uit het Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie
prioritair relevant voor Vlaanderen:
o
o
o

het voorstel voor een verordening voor minimumkwaliteitseisen voor hergebruikt water
het uitgebreid voorstel voor het toekomstig meerjarig financieel kader na 2020
de voorstellen voor de volgende generatie van de programma’s:
-

o

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020
Cohesiebeleid na 2020
Het 9e kaderprogramma
COSME
Erasmus+
Connecting Europe Facility
Life
Visserijprogramma
Creatief Europa
Europa voor de burger

de discussienota “Naar een duurzaam Europa in 2030, over de follow-up van de VN-

doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en de overeenkomst van Parijs inzake
klimaatverandering”
o

de afwerking van de overeenkomsten met Japan, Singapore en Vietnam, de voortzetting
van onderhandelingen met Mexico en de Mercosur, en de bespoediging van de
onderhandelingen met Australië en Nieuw-Zeeland

2. vraagt van haar diensten een actieve opvolging van deze dossiers (met inbegrip van de opmaak
van dossierfiches), evenals van de relevante dossiers, de nieuwe REFIT-initiatieven en prioritair
lopende voorstellen zoals opgelijst in deze nota en de bijlagen A en B.
3. gelast de betrokken ministers om voor de onder sub 1) genoemde dossiers een gecoördineerd
initieel Vlaams standpunt vast te leggen en aan de minister-president mee te delen zodra de
Commissie concrete voorstellen publiceert.
4. gelast de betrokken ministers in het bijzonder voor de onder sub 1) genoemde dossiers om
desgevallend het advies in te winnen van lokale besturen en belanghebbenden uit het middenveld.
5. gelast de minister-president om over de voortgang van alle dossiers te rapporteren via
mededelingen.
6. belast de bevoegde ministers met de tijdige, correcte en volledige omzetting en toepassing van
de richtlijnen en verordeningen die in 2018 van kracht worden.
7.

gelast de minister-president om deze beslissing mee te delen aan de Voorzitter van het Vlaams
Parlement.
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Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

Geert BOURGEOIS
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