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Titel Document 
nummer 

Korte beschrijving Stand van Zaken   

De Europese Green Deal 
  

Verordening voor een Just 
Transition Fund 

COM(2020)22 Voorstel voor oprichting nieuw fonds om regio's 
die zwaarst getroffen worden in de klimaat- en 
energietransitie te ondersteunen. Ondersteunt 
Green Deal. 

Voorstel wordt besproken op ambtelijk EU-niveau in 
Raadskader, in voorbereiding op triloogfase.   

 
 

Verordening voor een 
Europese Klimaatwet 

COM(2020)80 Dit voorstel beoogt een kader vast te stellen voor 
de geleidelijke vermindering van 
broeikasgasemissies. De voorgestelde verordening 
bevat een bindende doelstelling om in 2050 als 
Unie klimaatneutraal te zijn. Daarnaast richt het 
voorstel zich op adaptatie aan klimaatverandering. 

Besprekingen op ambtelijk EU-niveau in Raadskader 
starten onder voorbehoud op korte termijn. 
 
  

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk  
 

     

Herziening richtlijn 
ePrivacy 
 
 

COM(2017)10 Herziening van privacyregels voor elektronische 
communicatiediensten. Doel: hoog niveau van 
bescherming en gelijk speelveld voor alle 
aanbieders van communicatiediensten 
(traditioneel en Over the Top-spelers). O.m. 
cookiebepaling. 

Voorstel wordt besproken op ambtelijk EU-niveau in 
Raadskader. 
     

   

Verordening Europees 
Cybersecurity 
Competence Centrum 
 
 

COM(2018)630 Creëren van één EU Cybersecurity Competence 
Centrum, dat verantwoordelijk wordt voor het 
coördineren en stroomlijnen van de EU inzet op 
cybersecurity.  

Voorstel wordt besproken op ambtelijk EU-niveau in 
Raadskader.   

     
 
   

Een economie die werkt voor de mensen 
 

     

Richtlijn – Een new deal 
voor consumenten  

COM(2018)185 
en 184 

Gericht op betere handhaving en modernisering 
van de regels voor consumentenbescherming in 
de EU. De New Deal bestaat uit twee voorstellen, 
een moderniseringsvoorstel (185) en een 
collectieve-actie voorstel (184). Voor deze laatste 
ligt de verantwoordelijkheid primair bij J&V maar 
EZK is nauw betrokken.   

De richtlijn betere handhaving en modernisering (185) 
is afgerond en gepubliceerd. Voor het collectieve actie 
voorstel (184) heeft de Raad een algemene oriëntatie 
bereikt. 
Het voorstel bevindt zich momenteel in de triloogfase 
met onderhandelingen tussen de Commissie, de Raad 
en het Europees Parlement. 

     



Handhaving 
notificatieverplichting 
onder de dienstenrichtlijn 
  

COM(2016)821 Dit voorstel verbetert en verbreedt de 
notificatieprocedure uit de Dienstenrichtlijn, 
waardoor lidstaten bepaalde eisen en 
vergunningstelsels die de vrijheid van vestiging en 
het vrij verkeer van diensten kunnen inperken in 
de ontwerpfase moeten melden aan de Europese 
Commissie en andere lidstaten. Dit vergroot de 
kans om ongerechtvaardigde regelgevende 
barrières tijdig op te sporen en te voorkomen. 

De onderhandelingen liggen momenteel stil in de 
triloogfase.  

    
  
  

Meerjarig Financieel Kader 2021-20271 
   

Horizon Europe 
Onderzoek en Innovatie 
programma + vaststelling 
van het specifieke 
programma voor 
implementatie.  

COM(2018)435 
+ 436  

Nieuw kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie.  

De onderhandelingen over de verordening en het 
specifiek programma zijn in triloog afgerond en er is 
een partieel politiek akkoord bereikt tussen de 
Commissie, de Raad en het Europees Parlement. De 
omvang van het budget en nadere horizontale 
elementen zijn onderdeel van de horizontale MFK-
onderhandelingen. 

  

Euratom Onderzoek en 
Training Programma 

COM(2018)437 Nieuw kaderprogramma voor Euratom onderzoek 
en innovatie. 

Voorstel wordt besproken op ambtelijk EU-niveau in 
Raadskader. 
De omvang van het budget is onderdeel van de 
horizontale MFK-onderhandelingen. 

  

Euratom Regulation on 
funding for 
decommissioning and 
management of 
radioactive waste 
 

COM(2018)025
2 
  

Euratom ontmanteling van nucleaire installaties 
en beheer van radioactief afval. Verordening in 
het kader van MFF 2021-2027. 

Voorstel wordt besproken op ambtelijk EU-niveau in 
Raadskader. 
Deze verordening wordt vastgesteld door de Raad en is 
geen onderwerp van triloog-onderhandelingen.     

Digitaal Europa 
Programma 

COM(2018)434 Financieringsinstrument ter ondersteuning van de 
digitale transformatie van de Europese economie 
en samenleving.  

De onderhandelingen in triloog zijn afgerond en er is 
een partieel politiek akkoord bereikt tussen de 
Commissie, de Raad en het Europees Parlement. De 
omvang van het budget is onderdeel van de 
horizontale MFK-onderhandelingen.  

     

InvestEU Fonds COM(2018)439 Nieuw programma dat een centraal 
financieringsinstrument bevat ter bevordering van 
investeringen in de EU-lidstaten op onder meer de 
gebieden duurzame infrastructuur, onderzoek, 

De onderhandelingen in triloog zijn afgerond en er is 
een partieel politiek akkoord bereikt tussen de 
Commissie, de Raad en het Europees Parlement. De 

     

                                                           
1 Voor de MFK-voorstellen waarop een partieel akkoord is bereikt geldt dat deze mogelijk opnieuw op ambtelijk EU-niveau in Raadskader zullen worden besproken als gevolg 
van het nieuwe MFK-voorstel in verband met COVID-19. 



digitalisering en toegang van het MKB tot 
kapitaal.   

omvang van het budget is onderdeel van de 
horizontale MFK onderhandelingen. 

Interne markt programma 
(COSME) 

COM(2018)441 Programma voor de interne markt, het 
concurrentievermogen van ondernemingen, 
inclusief kleine en middelgrote ondernemingen en 
Europese statistieken.  

Er is een gedeeltelijke algemene oriëntatie bereikt in 
het Raadskader. De triloogfase is gestart. De omvang 
van het budget is onderdeel van de horizontale MFK 
onderhandelingen.  
 

     

EU 
Ruimtevaartprogramma 

COM(2018)447 De verordening bevat het EU Ruimtevaart 
programma en voorziet in de oprichting van het 
EU Ruimtevaart programma Agentschap.  
 
 

De onderhandelingen in triloog zijn afgerond en er is 
een partieel politiek akkoord bereikt tussen de 
Commissie, de Raad en het Europees Parlement.  De 
omvang van het budget is onderdeel van de 
horizontale MFK onderhandelingen. 

     

Verordening houdende 
gemeenschappelijke 
bepalingen voor de ESI-
fondsen 

COM(2018)375 Gemeenschappelijke bepalingen en financiële 
regels voor verschillende Europese fondsen.  

De Raad heeft een algemene oriëntatie bereikt. Het 
voorstel bevindt zich momenteel in de triloogfase met 
onderhandelingen tussen de Commissie, de Raad en 
het Europees Parlement. 

     

Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling 
(EFRO) en Cohesiefonds 

COM (2018)372 Verordening voor de uitvoering van twee regionale 
ontwikkelingsfondsen, onderdeel van de 
structuurfondsen. 

De Raad heeft een algemene oriëntatie bereikt. Het 
voorstel bevindt zich momenteel in de triloogfase met 
onderhandelingen tussen de Commissie, de Raad en 
het Europees Parlement. De omvang van het budget is 
onderdeel van de horizontale MFK-onderhandelingen. 

     

Europese territoriale 
samenwerking (Interreg) 
 

COM(2018)374 Verordening over Interreg, de 
grensoverschrijdende poot van EFRO. 

De Raad heeft een algemene oriëntatie bereikt. Het 
voorstel bevindt zich momenteel in de triloogfase met 
onderhandelingen tussen de Commissie, de Raad en 
het Europees Parlement. 
De omvang van het budget is onderdeel van de 
horizontale MFK onderhandelingen. 

     

Hervormingsondersteunin
gsprogramma (Reform 
Support Programme)2 
 
 

COM(2018)391 Het programma voorziet in financiële prikkels en 
technische assistentie bij de implementatie van 
structurele hervormingen, met name zoals 
geïdentificeerd in het Europees Semester. 

Voorstel wordt  besproken op ambtelijk EU-niveau in 
Raadskader. De omvang van het budget is onderdeel 
van de horizontale MFK-onderhandelingen.  
 

     

Wetgevend kader 
Europese e-kaart voor 
diensten 
 
 

COM(2016) 
823+824 
 
 

Introductie e-kaart als bewijs van wettige 
vestiging dienstverlener (bouw en zakelijke 
dienstverlening) in thuisland en waarbij een 
enkele administratieve verplichting in het 
werkland wordt vereenvoudigd (vrijwillige 
procedure).   

Onderhandelingen liggen stil in de Raad. Het Europees 
Parlement heeft de Commissie om intrekking van het 
voorstel gevraagd. Commissie heeft voorstel in 
werkprogramma als prioritair aangeduid, maar geen 
signalen dat de onderhandelingen worden hervat. 

     

                                                           
2 Onderdeel van het nieuwe voorstel voor het Begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentiekracht (BICC). 



Verordening generieke 
onderzoeksbevoegdheid 
 
(Single Market 
Information Tool (SMIT)) 
 

COM(2017)257  Het SMIT voorstel geeft de Commissie de 
mogelijkheid om direct informatie bij 
marktpartijen in lidstaten op te vragen (in plaats 
van via de nationale autoriteiten). 

Onderhandelingen liggen stil in de Raad. Het Europees 
Parlement heeft de Commissie om intrekking van het 
voorstel gevraagd. De Commissie heeft in haar 
werkprogramma aangegeven voornemens te zijn dit 
voorstel in te trekken.  

 

     
  

Overige voorstellen   
Vervolmaking EMU     
Wijziging verordening - 
Inzet prestatiereserve 
ESI-fondsen ten behoeve 
van structurele 
hervormingen 
 
 

COM(2017)826 Pilotfase voor inzet prestatiereserve ESI-fondsen 
ter ondersteuning van structurele hervormingen. 

Voorstel wordt besproken op ambtelijk EU-niveau in 
Raadskader. 
De Commissie heeft in haar werkprogramma 
aangegeven voornemens te zijn dit voorstel in te 
trekken.   

     

Statistiek      
Verordening statistieken 
over migratie en 
internationale 
bescherming  

COM(2018)307 Het doel van het voorstel is het integreren van 
specifieke gegevensverzamelingen van Europese 
statistieken in de bestaande verordening (EG) 
862/2007 die op dit moment niet wettelijk zijn 
geregeld en het toevoegen van nieuwe 
uitsplitsingen. 

De onderhandelingen in triloog zijn afgerond en er is 
een akkoord bereikt tussen de Commissie, de Raad en 
het Europees Parlement. Het voorstel zit in de 
afrondende procedurele fase. 

     

Herschikking verordening 
EIT + besluit EIT SIA 
 
 

COM(2019)330
+331 

Voorstel om bestaande verordening Europees 
Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) te 
herstructureren en aannemen besluit over de 
Strategische Innovatieagenda (SIA) 2021-
2027(SIA) te herstructureren. Hierin wordt het 
Europees Instituut voor Innovatie en Technologie 
(EIT) onderdeel van Horizon Europe. 

De Raad heeft een gedeeltelijke algemene oriëntatie 
bereikt op de herschikking van de verordening en 
besluit SIA. Voorstel wordt besproken op ambtelijk EU-
niveau in Raadskader.     

 


