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Algemeen 

 De Europese Commissie stelde op 11 december 2019 het voorstel voor de European Green 
Deal voor (mededeling + roadmap). 

 De Europese Raad van 12 december 2019 bevestigde het principe van klimaatneutraliteit. 

 Het Europees Parlement heeft op 15 januari een resolutie goedgekeurd waarin met een 
ruime meerderheid de Green Deal wordt ondersteund. 

 De roadmap bij de mededeling van de Commissie geeft een indicatieve timing van de te 
verwachten initiatieven.  

 Het werkprogramma 2020 van de Commissie is gepubliceerd. 
 

Actualiteit 

 Charles Michel roept een speciale Europese Raad samen op 20 februari om tot een akkoord 
te komen over het meerjarig financieel kader van de EU. De uitkomst van deze discussie is 
ook belangrijk voor de financiering van de Green Deal, onder meer voor wat het Just 
Transition Fund betreft. Het zal geen gemakkelijke oefening worden (artikel Euractiv). 

 Een speciaal rapport van NEF heeft kritiek op de agenda van deregulering. Er is een ander 
beleid nodig om de Green Deal uit te kunnen voeren, stellen de auteurs. 

 De EU werkt aan een nieuwe industriële strategie. Enkele details daarvan zijn gelekt (artikel 
Euractiv en Vleva). Volgens Pascal Lamy moet klimaatactie centraal staan in de industriële 
strategie (artikel Euractiv). In de industriecommissie van het EP was er een discussie (artikel 
Euractiv). 

 Zal het cohesiebeleid van de EU genoeg kiezen voor klimaatneutraliteit? (Zie artikel Euractiv) 

 Tijdens de landbouwraad van 27 januari was er een eerste discussie over de Green Deal. Hoe 
het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zich zal verhouden tot de Green Deal is op 
dit moment nog niet duidelijk (artikel Euractiv). Na afloop van de raad was WWF 
teleurgesteld in het resultaat. 

 Er wordt deze dagen al veel gesproken over visserij, en dat in het kader van de Brexit. Our 
Fish vraagt daarnaast aandacht voor het tegengaan van overbevissing. 

 Eurostat maakte nieuwe cijfers bekend over het aandeel aan hernieuwbare energie in de 
lidstaten. 

 Volgens CNCD is het EU-Mercosur-akkoord dat wordt voorbereid in tegenstrijd met de 
Green Deal. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#documents
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#documents
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-29-2019-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_EN.html
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/02/20/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-negotiations/
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/divided-eu-leaders-to-hammer-out-budget-at-february-summit/
https://neweconomics.org/2020/01/reprotecting-europe
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/leak-eu-charts-6g-future-in-ambitious-industrial-plan/
https://www.vleva.eu/nl/economisch-beleid/eu-nieuws/een-tipje-van-de-sluier-de-nieuwe-industriestrategie
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/a-net-zero-emissions-future-to-guide-europe-through-turbulent-economic-times/
https://www.euractiv.com/section/circular-economy/interview/busoi-mep-eus-industrial-strategy-must-be-in-total-accordance-with-green-deal/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/piecing-together-europes-climate-finance-puzzle/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2020/01/27/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-farmers-tread-carefully-on-green-deal-as-balance-with-cap-is-not-easy-stuff/
http://www.wwf.eu/?uNewsID=358851
https://our.fish/news/the-eus-green-deal-plans-to-restore-nature-must-include-our-largest-ecosystem-the-ocean/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10335438/8-23012020-AP-EN.pdf/292cf2e5-8870-4525-7ad7-188864ba0c29
https://www.cncd.be/commerce-europe-mercosur-belgique-accord-incoherent-green-deal


 Susi Dennison heeft het over de Green Deal, het Cohesiefonds en de uitdaging van het 
populisme. 

 Volgens commissaris Timmermans zal de nieuwe klimaatwet voor een fundamentele shift in 
het energiebeleid zorgen (artikel Bloomberg). 

 Een achtergronddocument over ‘Circular Bioeconomy’. 

 UNEP over biodiversiteit in 2020. 

 Tijdens een conferentie op 28 januari over de Green Deal gaf commissaris Timmermans een 
voorzet voor het debat over de nieuwe klimaatwet (artikel Euractiv). 

 Een aantal milieuorganisaties lanceerde het Blue Manifesto, een reddingsplan voor de 
oceanen.  

 Wat zullen de gevolgen zijn van de Green Deal voor onze gebouwen? De bouwsector 
reageert. 

 Energy Cities zet enkele belangrijke data in 2020 op een rijtje. 

 Wat is de rol van toerisme in de Green Deal? 

 Hoe kunnen we een rechtvaardige transitie uit de steenkool organiseren? 

 Het ‘Circular Cars Initiative’ werd voorgesteld in Davos. 

 Commissaris Reynders wil een label dat aangeeft hoe groot de ecologische voetafdruk is. 

 Op 29 januari werd het langverwachte werkprogramma 2020 van de Commissie voorgesteld. 
In dat document kun je onder meer een overzicht vinden van de nieuwe initiatieven die de 
Commissie dit jaar zal nemen in het kader van de Green Deal. 

 Er kwamen al enkele reacties binnen op het werkprogramma, van de milieubeweging (EEB, 
WWF en Greenpeace) en van de vakbonden (ETUC). 

 De voorzitter van de Nationale Bank stelt zich vragen bij de voorgestelde financiering van de 
Green Deal. 

 Wat kunnen we van het Zuiden leren voor de Green Deal? 

 Het European Social Network over het Europees Semester 2020. 

 

Activiteiten 

 03/02 | Comité  van de regio’s, Stakeholderconsultatie over Just Transition Fund 

 04-05/02 | International conference of forests for biodiversity and climate 

 06/02 | Energising the Green Deal 

 12/02 | Conferentie EESC over SOER 2020 

 13/02 | Conferentie EESC over financiering van de transitie 

 18-19/02 | Covenant of Mayors Investment Forum 

 12/03 | Stakeholder dialogue on sustainable finance 

 22-24/04 | International Ocean Governance Forum 

 01-05/06 | EU Green Week (on nature and biodiversity) 

 22-26/06 | EU Sustainable Energy Week 

 

Belangrijke data 

 20/02 | Speciale Europese Raad over meerjarig financieel kader 

 Klimaatwet | 26/02 voorstel, 05/03 Raad milieu, juni stemming in EP-commissie, midden juli 
stemming in plenaire van het EP 

 Industriële strategie | 27/02 Raad competitiviteit, debat over ‘A transition to climate neutral 
and circular EU industry’, 04/03 voorstel, 28/05 Raad competitiviteit, conclusies over nieuwe 
industriële strategie 

 Transport | 04/06 Raad transport, debat over Green Deal 

https://www.ecfr.eu/article/commentary_the_colour_of_money_green_deals_cohesion_funds_and_the_populist
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-28/green-deal-law-to-make-eu-s-tectonic-energy-shift-irreversible
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/circular-bioeconomy-concepts-opportunities-limitations_en
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/biodiversity-grave-danger-what-can-be-done-2020
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/timmermans-kicks-off-debate-over-landmark-eu-climate-law/
https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/nature-food/2600/10-years-to-save-the-ocean/
https://www.pbctoday.co.uk/news/energy-news/european-green-deal/70844/
https://energy-cities.eu/from-the-green-deal-to-glasgow-all-the-important-2020-dates-for-your-calendar/
https://www.tourexpi.com/en-intl/news/tourism-and-the-new-green-deal-europe-can-take-the-lead-159453.html
https://www.socialeurope.eu/moving-beyond-coal-policy-lessons-from-across-europe
https://www.climate-kic.org/news/circular-cars-initiative-launched-wef-davos/
https://plus.lesoir.be/276334/article/2020-01-29/energie-avec-le-green-deal-il-faudra-consommer-autrement
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://eeb.org/green-deal-commission-overlooks-environmental-rights-in-2020-work-plan/
http://www.wwf.eu/?uNewsID=358970
https://www.greenpeace.org/eu-unit/uncategorized/2609/eu-commission-work-plan-threatens-global-climate-action/
https://www.etuc.org/en/pressrelease/etuc-european-commissions-2020-work-programme
https://www.belgieninfo.net/belgische-nationalbank-kritisiert-finanzierung-des-europaeischen-green-deals/
https://www.iied.org/jobs-nature-green-new-deal-lessons-global-south
https://www.esn-eu.org/news/european-semester-2020-leaving-no-one-behind
https://cor.europa.eu/sv/events/Pages/coter-sc-just-transition-fund.aspx
https://ec.europa.eu/info/events/international-conference-forests-biodiversity-and-climate_en
https://institutdelors.eu/evenement/energising-the-green-deal-leading-ambitious-climate-action-with-social-justice-and-innovation/
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/soer-2020-civil-societys-role-just-and-fast-transition-towards-sustainability
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/financing-transition-low-carbon-economy-and-challenges-financing-climate-change-adaptation
https://ec.europa.eu/easme/en/covenant-mayors-investment-forum-energy-efficiency-finance-market-place
https://ec.europa.eu/info/events/finance-200312-sustainable-finance_en
https://ec.europa.eu/info/events/international-ocean-governance-forum-2020-apr-22_en
https://www.eugreenweek.eu/en
https://www.eusew.eu/


 Energie | 15/06 Raad energie, debat over energie-unie en Green Deal, NEKPs 

 Landbouw | Raad landbouw op 27/01, 17-18/02, 23-24/03, 27-28/04, 25-26/05, 29-30/06 
Toekomst gemeenschappelijk landbouwbeleid 

 Milieu | 05/03 Raad milieu, Green Deal, UNFCC, Greening the semester, klimaatwet, 22/06 
Raad milieu, 8ste milieuactieprogramma, actieplan circulaire economie, post-2020 
biodiversiteit  

 Europees Semester | 26/02 landenspecifieke rapporten, 05/03 Milieuraad over ‘Greening 
the semester’, 24/03 voorbereiding Europese Raad, 26-27 maart Europese Raad, half april 
indienen nationale hervormingsprogramma’s, 20/05 landenspecifieke aanbevelingen, 16/06 
geïntegreerde landenspecifieke aanbevelingen, 18-19/06 Europese Raad 

 2030 Agenda | 14/05 Raad buitenlandse zaken, implementatie van de 2030 Agenda en 
voorbereiding HLPF, 07-16/07 HLPF 

 15-28/10 | 2020 UN Biodiversity Conference 

 09-19/11 | COP 26 in Glasgow 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12642-2019-INIT/en/pdf

