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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 

 Rusland is bezorgd over de mogelijke invoering van een cross-border tax door de EU (artikel 
Euractiv). 

 Kan zo’n cross-border taks in overeenstemming worden gebracht met de regels van de 
WTO? (ÖGfE policy brief) 

 Er was veel te doen de voorbije dagen over de stemming over de strategische 
infrastructuurprojecten voor energie. Een aantal Europarlementsleden drong aan om de 
voorgestelde List of Projects of Common Interest (PCI) te verwerpen (artikel Euractiv). Het 
parlement keurde de lijst echter wel goed (artikel Euractiv en DW en CAN). De ombudsman 
gaat dit nu verder onderzoeken (artikel Euractiv). 

 Nog niet alle landen hebben hun Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) ingediend. Op de 
overzichtspagina van de Commissie is te zien dat onder meer Frankrijk en Duitsland hun plan 
nog niet hebben ingediend. In juni zal een beoordeling gemaakt worden van de ingediende 
plannen. 

 In maart wordt het belangrijke nieuwe Circular Economy Action Plan voorgesteld. Een 
voorlopige versie lekte al uit (artikel Euractiv). Een van mogelijke actiepunten kan zijn dat er 
verplichtingen komen voor producenten om producten repareerbaar te maken. In die 
context is EEB begonnen met een campagne voor duurzame smartphones. EEB stuurde ook 
een brief naar de Commissie. 

 De Europese afspraken over het terugdringen van wegwerpplastic mogen niet afgezwakt 
worden, stelt Rethink Plastic Alliance (artikel Euractiv). 

 Zal commissaris Timmermans kiezen voor TL- of ledlampen? (Artikel Volkskrant) 

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.euractiv.com/section/climate-environment/news/eus-anti-climate-dumping-tool-worries-russia/
https://oegfe.at/2020/01/wto-compatible-bca-green-deal/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/meps-urge-reviewing-eu-list-of-energy-projects-in-light-of-green-deal/
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/parliament-backs-eu-list-of-energy-projects-ignoring-greens/
https://www.dw.com/en/eu-votes-for-more-gas-infrastructure-angering-climate-activists/a-52351386
http://www.caneurope.org/publications/press-releases/1882-the-phasing-out-of-fossil-gas-should-have-started-today
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/ombudsman-opens-inquiry-into-eu-commissions-gas-stance/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans
https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/leak-eus-new-circular-economy-plan-aims-to-halve-waste-by-2030/
https://meta.eeb.org/2020/02/12/last-call-for-sustainable-smartphones/
https://eeb.org/library/letter-to-european-commission-on-sustainable-smartphones/
https://www.euractiv.com/section/circular-economy/opinion/europe-must-resist-attempts-to-weaken-single-use-plastics-laws/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-verbeten-strijd-om-de-tl-buis-gaat-timmermans-voor-groene-innovatie-of-de-economie~b1f44aec/


 Hoe kan de chemische sector kiezen voor circulariteit? 

 Europarlementsleden bezig met de voorbereiding van het Meerjarig Financieel Kader 
dringen onder meer bij Frankrijk aan op voldoende ambitie (artikel Euractiv) en dat in de 
aanloop naar de speciale Europese Raad daarover op 20 februari. 

 Commissievoorzitster Von der Leyen waarschuwde in het EP dat zonder voldoende middelen 
van het lidstaten het Just Transition Fund er niet kan komen (artikel Euractiv en Euronews). 

 Vakbondsvertegenwoordiger Luc Trinagle over de rechtvaardige transitie. 

 Monique Goyens van BEUC stelt dat vooral die mensen die hun energierekening niet meer 
kunnen betalen het doelpubliek zouden moeten zijn van een rechtvaardige transitie. 

 De voormalige Griekse minister Varoufakis vindt de Green Deal een vorm van 
‘greenwashing’.  

 De glassector verwelkomt de aangekondigde Europese klimaatwet en is voorstander van 
tussentijdse doelstellingen. 

 Kan de EU een mondiale klimaatleider worden? Een standpunt van Shada Islam. 

 Er is een volgende stap gezet in de herziening van de drinkwaterrichtlijn. Het dossier komt 
verder aan bod in de milieucommissie van het EP op 18 februari en daarna op de Raad 
Milieu van 5 maart. 

 Digital Europe stelt een rapport voor met een visie voor de industriële strategie. De 
Commissie zal in maart (waarschijnlijk op 10/03) het voorstel van de nieuwe industriële 
strategie bekend maken. Johanna Lehne formuleert enkele voorstellen voor de industriële 
strategie. Het Wuppertal Institute maakte een rapport over een geïntegreerd industrieel 
beleid. 

 De Commissie zal waarschijnlijk op 19/02 een voorstel publiceren over digitalisering als 
middel tegen CO2-uitstoot. Een voorlopige versie lekte al uit. 

 De Farm To Fork Strategy (F2F) is een onderdeel van de Green Deal. Hoe kunnen we Europa 
beter beschermen tegen Amerikaanse druk (artikel Euractiv)? 

 EEB presenteerde een standpunt over F2F. 

 SIM4NEXUS heeft een aantal aanbevelingen voor de Green Deal. 

 De EIB werkt verder aan de update van het eigen beleid in functie van het klimaatakkoord 
van Parijs (artikel Euractiv). 

 Het Europees Parlement vraagt dat de Europese Centrale Bank meer aandacht besteedt aan 
klimaat (artikel Euractiv). 

 GRI over duurzaamheidsrapportering in de Green Deal. 

 Er loopt een publieksconsultatie over de voorstellen voor rapportering van niet-financiële 
informatie door grote bedrijven, een van de voorstellen van de Green Deal. 

 De Commissie maakte een overzicht van de belastingstelsels in de verschillende lidstaten, in 
het kader van het Europees Semester. 

 De EU wil iets doen aan de methaanemissies van de olie- en gasindustrie (artikel Euractiv). 

 De sector van de windenergie is klaar voor de Green Deal. 

 Commissaris Timmermans vindt niet dat Groot-Brittannië moet worden uitgesloten van het 
North Sea Energy Platform (artikel Politico). 

 De transitie naar een lagekoolstofeconomie via de Green Deal is economisch interessant, 
stelt James Higgins. 

 De EU bereidt zich voor om ook de scheepvaart op te nemen in de koolstofmarkt (artikel 
Euractiv). 

 Een aantal organisaties betrokken bij maritiem transport geeft een visie over de Green Deal. 

 Age Platform Europe geeft een overzicht van aangekondigde sociale initiatieven van de 
Commissie. 

 Er wordt verder gewerkt aan de voorbereiding van de biodiversiteitsconferentie in het 
Chinese Kunming in oktober. Alle achtergrondinfo over het proces in de CBD is op deze 

https://www.cleantech.com/circularity-in-the-chemicals-industry-drivers-challenges-and-solutions/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/lawmakers-pressure-paris-to-do-more-for-eu-budget/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/commission-warns-of-green-deal-failure-if-transition-fund-not-well-financed/
https://www.euronews.com/2020/02/12/give-me-green-deal-funds-or-i-m-not-backing-budget-warns-eu-chief-ursula-von-der-leyen
https://www.transform-network.net/en/blog/article/industrial-workers-want-the-european-green-deal-to-deliver-on-just-transition/
https://www.socialeurope.eu/a-just-transition-must-help-those-struggling-to-heat-their-homes
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/07/eu-green-deal-greenwash-ursula-von-der-leyen-climate
https://glassforeurope.com/climate-law-the-first-step-towards-carbon-neutrality/
https://www.friendsofeurope.org/insights/the-eu-green-deal-can-go-global-but-climate-diplomacy-wont-be-easy/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/05/safe-and-clean-drinking-water-council-approves-provisional-deal-which-updates-quality-standards/
https://www.digitaleurope.org/policies/a-stronger-digital-industrial-europe-digital-transformation-as-its-focus/
https://www.e3g.org/library/whats-the-green-deal-with-the-eu-industrial-strategy
https://wupperinst.org/en/a/wi/a/s/ad/4990/
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/Europe-fit-for-the-digital-age-LEAK.pdf
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/europe-aims-to-make-its-food-a-global-green-standard-despite-trade-concerns/
https://eeb.org/library/position-paper-on-the-eu-farm-to-fork-strategy-2020/
https://watereurope.eu/sim4nexus-launches-new-policy-brief-with-recommendations-to-the-european-green-deal/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/interview/there-is-overlap-between-eus-green-trillions-says-eib-energy-chief/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/parliament-urges-ecb-to-put-climate-at-heart-of-strategy-review/
https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/Sustainability-reporting-at-center-of-EUs-Green-Deal.aspx
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-580716_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-policies-european-union-survey_en
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-working-on-plans-to-expose-climate-impact-of-natural-gas/
https://windeurope.org/about-wind/infographics/green-deal/
https://www.politico.eu/article/timmermans-uk-should-not-be-ejected-from-north-sea-energy-platform/
http://www.mynewsdesk.com/uk/eurofound/blog_posts/europes-low-carbon-transition-makes-economic-sense-90076
https://www.euractiv.com/section/shipping/news/eu-starts-to-chart-shippings-new-green-course/
https://www.maritime-executive.com/article/fifteen-organizations-call-for-bold-action-on-europe-s-green-deal
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/new-european-commission-announces-its-first-social-initiatives
https://www.cbd.int/conferences/post2020


pagina te vinden. Een voorbereidende vergadering vindt plaats van 24 tot 29 februari in 
Rome. Dagelijkse verslaggeving is te vinden op deze pagina. 

 WWF publiceerde een rapport over de economische impact van biodiversiteitsverlies. 

 De markt zal de biodiversiteitscrisis niet oplossen, stelt Katie Kedward. 

 

Activiteiten 

 18/02 | Empower, the Energy Transition Summit 

 18-19/02 | Covenant of Mayors Investment Forum 

 20/02 | Eurochambres, Circular Economy as key element of the European Green Deal 

 06/03 | New green deal and new industrial policy : a new agenda for maritime industries 

 11/03 | De Europese digitale transformatie en dataeconomie: Uitdagingen en 
opportuniteiten voor België 

 12/03 | Stakeholder dialogue on sustainable finance 

 17/03 | Corporate Europe Observatory, debate “Whose Green Deal?” 

 17/03 | Circ-Pack final event 

 18/03 | CSR Roundtable on Just Transition 

 18/03 | Workshop on transformative change in the global post-2020 Biodiversity Framework 

 24/03 | IEEE Summit on Sustainability 

 22-24/04 | International Ocean Governance Forum  

 23/04 | Connect2Change 

 12/05 | De bouwsector en de Green Deal 

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

 17-18/06 | A water-smart society for a European Green Deal 

 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’, 10/03 voorstel, 28/05 Raad competitiviteit, conclusies over nieuwe 
industriële strategie 

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

 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 | 18/02 Ecofin, 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 

https://www.cbd.int/conferences/post2020
http://enb.iisd.org/biodiv/post2020/oewg/2/
https://wwf.panda.org/?359334
https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/the-biodiversity-crisis-cant-be-solved-by-the-market/
https://renewables-grid.eu/activities/events/detail/news/conference-empower-the-energy-transition-summit.html
https://ec.europa.eu/easme/en/covenant-mayors-investment-forum-energy-efficiency-finance-market-place
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-events/circular-economy-key-element-european-green-deal-perspective-european-chambers-commerce
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/New-green-deal-and-new-industrial-policy.aspx
https://economie.fgov.be/nl/evenementen/de-europese-digitale
https://economie.fgov.be/nl/evenementen/de-europese-digitale
https://ec.europa.eu/info/events/finance-200312-sustainable-finance_en
https://corporateeurope.org/en/2020/02/public-debate-whose-green-deal
https://iclei-europe.org/calendar/?c=search&uid=cHggQU9m
https://www.csreurope.org/high-level-roundtable-just-transition-low-carbon-and-inclusive-society#.Xj0hfiN7m71
https://ec.europa.eu/info/events/workshop-transformative-change-global-post-2020-biodiversity-framework-2020-mar-18_en
http://ieee-summit.org/
https://ec.europa.eu/info/events/international-ocean-governance-forum-2020-apr-22_en
https://www.bondbeterleefmilieu.be/activiteiten/connect2change
https://www.construction21.org/articles/h/leveraging-the-skills-of-building-professionals-to-deliver-on-the-european-green-deal.html
https://www.eugreenweek.eu/en
https://watereurope.eu/event/water-innovation-europe/
https://www.eusew.eu/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12642-2019-INIT/en/pdf


 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 
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