VLEVA prioriteiten 2020
Ontdek hier de VLEVA-selectie: 16 dossiers die aansluiten bij de Europese
prioriteiten van onze 35 leden. Onze focus: 'Eerste Hulp bij Impactanalyse'
(EHBI). Wij vragen onze leden naar hun aandachtspunten en bekommernissen.
Die dienen als input bij de standpuntvorming van de Vlaamse regering. En om
het Vlaamse middenveld en lokale overheden zo goed mogelijk te informeren,
organiseren we tal van infosessies over deze 16 prioritaire dossiers.

1. Green Deal
2. Een strategie voor Europa - geschikt voor het digitale tijdperk
3. Industriestrategie
4. Europese maatregelen in strijd tegen Covid-19
5. Eerste Europese Klimaatwet
6. Totstandkoming van een Europese Onderwijsruimte
7. Actieplan voor integratie en inclusie
8. Europese Pijler van Sociale Rechten
9. Europese Onderzoeksruimte
10. Actieplan Douane Unie
11. Golf van renovatie
12. Boer tot bord strategie
13. Nieuw actieplan circulaire economie
14. EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030
15. Fonds voor een rechtvaardige transitie (Just transition fund)
16. Meerjarig Financieel Kader
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VLEVA buigt zich daarnaast ook over volgende EU-initiatieven. In het vet staan die initiatieven
waarrond we, naast monitoring, extra acties ondernemen (bv. evenementen).

I: Een Europese Green Deal

Het investeringsplan voor een duurzaam Europa
᛫ EU
batterijalliantie ᛫ Toekomst van het EU energie- en klimaatbeleid
(2025)
᛫ Richtlijn energiebelasting ᛫ Strategie voor slimme
sectorintegratie (energie) ᛫ REFIT: Herziening van de trans-Europese
energie Netwerken (TEN-E) Verordening ᛫ REFIT: Herziening van de
EU-batterijrichtlijn
᛫ EU-strategie voor aanpassing aan de
klimaatverandering
᛫ Offshore windenergie ᛫ Europees
klimaatpact ᛫ SDG's ᛫ Omgevingsluchtkwaliteit ᛫ EU-strategie voor
een groene infrastructuur (GI) ᛫ Fitnesscheck kaderrichtlijn water ᛫
Minimale kwaliteitsvoorwaarden voor hergebruikt water ᛫ Herziening
van
de
drinkwaterrichtlijn
᛫ 8e milieuactieprogramma ᛫ EUbosstrategie
᛫ Wegbeprijzing/Kilometerheffingen in Europa ᛫
ReFuelEU - duurzame brandstoffen voor de luchtvaart ᛫ FuelEU groene Europese maritieme ruimte ᛫ Strategie voor duurzame en
slimme mobiliteit ᛫ Strategische aanpak van waterverontreiniging
door geneesmiddelen ᛫ Strategie voor non-toxic environment ᛫
REFIT: Fitness check relevante EU-wetgeving hormoonontregelaars ᛫
Duurzaamheidsstrategie
chemische
stoffen
᛫ REFIT: Marketing
standaarden verordening voor visserij en aquacultuur producten

II: een Europa klaar voor het digitale tijdperk

Digitale diensten wetgeving ᛫

Richtlijn betreffende de beveiliging

᛫ Witboek over kunstmatige
intelligentie ᛫ Europese datastrategie ᛫ Onderzoeksinfrastructuren
᛫ Autonome voertuigen en slim transport ᛫ Vanguard initiative - S3
van netwerk- en informatiesystemen
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III: Een economie die werkt voor mensen
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Eerlijke belasting in de digitale economie

Finaliseren Digitale Interne Markt

tarieven

heffingsgrondslag
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᛫

Economic
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interne

(geoblocking)

groene

Governance

transitie

markt
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᛫ Empowerment
᛫ Vernieuwde

duurzame financieringsstrategie ᛫ Rapport barrières in de interne
markt ᛫ Actieplan anti-witwasbeleid ᛫ Voorstel single window voor
douane ᛫ KMO-strategie ᛫ Actieplan handhaving interne markt ᛫
Witboek over een instrument voor buitenlandse subsidies ᛫ Brexit ᛫
Beter functioneren van de markt voor autobus- en touringcarvervoer

᛫

Gemeenschappelijk

Levering

van

Europees

luchtruim

luchtvaartdiensten

werknemers in de EU

Europese Pijler ᛫

᛫

᛫

᛫

Luchthaventarieven
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minimumlonen

᛫
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᛫ Openbare consultatie
Blauwe Kaart ᛫ Een nieuwe

Child guarantee

Herziening Europese

agenda voor consumenten

IV: Een sterker Europa in de wereld
Uitvoering van de strategie "Handel voor allen"
rond

gendergelijkheid

en

bindende

᛫

Europese strategie

maatregelen

Internationale klimaatonderhandelingen

transparantie

᛫
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V: De Europese manier van leven promoten
Een
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van

en

migratiepact

kinderen

᛫
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tegen
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᛫ Opvolger Education and

Training 2020 ᛫ REFIT: Digitaliseren en online toegang van cultureel
materiaal ᛫ Inspiratiedag internationalisering ᛫ Levenslang leren
᛫ Update van de vaardigheden agenda ᛫ Infosessie lerarentekort
᛫ Evoluties rond mobility tool en school education gateway ᛫
Bevorderen van vaardigheden, onderwijs en inclusie ᛫ Actieplan
voor digitaal onderwijs
VI: Een nieuwe start voor de
Europese democratie

Impact van demografische veranderingen en groenboek
veroudering ᛫ Modernisering van comitologieprocedures ᛫
Efficiënter
en
democratischer
Europa
᛫ Conferentie over de
Toekomst van de Europese Unie ᛫ Een sterkere Unie ᛫ Actieplan
Europese democratie ᛫ Communicatie rond Betere Regelgeving
᛫
Gedachtenuitwisseling
tussen
Vlaamse
en
Europese
parlementsleden
Overige dossiers
Priority

Country

Programme

᛫

Opvolging

onderzoeksdossiers via Vlaams Europaplatform (VEP)
stedelijke agenda

prioritaire

᛫

Europese

᛫ Stad-plattelandrelaties ᛫ Infosessie EIP
EU-financiering

᛫ European Defence Programme ᛫ Creative Europe ᛫ EIT - KICs
᛫ Structuur- en investeringsfondsen (ESIF) ᛫ ECSEL JU in het nieuwe
MFK ᛫ Horizon Europe ᛫ Erasmus+ ᛫ LIFE ᛫European Values
Programma ᛫ Interne markt programma ᛫ European Solidarity Corps
᛫ AMIF ᛫ Digital Europe programma ᛫ WIFI4EU
CEF
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Netwerken
ERRIN: ICT Working Group
Working Group
Blue

Growth

᛫

᛫

᛫

Energy & Climate workgroup

Design & Creativity Working Group

Innovation

&

Specialisation Working Group
Working Group
Group

᛫

werkt

de

᛫

Investment

᛫

Working

EU-besluitvorming?

Tourism

Werkgroep

group

᛫

Smart

Science and education for Society

Smart Cities Working Group

Health Working Group

᛫

᛫

᛫

Transport Working

᛫ Bezoek aan EU-instellingen: hoe
᛫ High level lunch Vlaamse

Europarlementsleden ᛫ Netwerking met Assistenten MEP's en
AAVREU ᛫ Lunchontmoeting met Europese stagiair(e)s ᛫ Ontmoeting
Vlaamse & Nederlandse hogescholen ᛫ VLUHR Lerende Netwerken ᛫
Regionale meerwaarde van hogescholen ᛫ Project development
workshop ᛫ EP Lunch VITO health unit ᛫ Projectoffice team VITO ᛫
Bezoek van DG DEVCO aan VLIZ ᛫ VOKA lunch sessies ᛫ PURPLE ᛫
Rondetafel Vlaamse havens over Green Deal ᛫ Bezoek van MEPs aan
Brussels Airport ᛫ Verso-themaplatform social profit

Vlaanderen in de kijker

᛫ Maritiem onderzoek Europees
in
de
kijker
zetten
᛫ Uitwisseling best practices rond
plattelandsbeleid ᛫ (Lokale) voedselstrategieën ᛫ European Week
Profilering water hubs in Vlaanderen

of Regions and Cities

Decentralisering
State

of

the

EU

᛫

Ster

GebEUrtenissen 2020

᛫

van

Europa

᛫ Proefproject Limburg ᛫

Spreken we dezelfde taal? Europees debat

met Vlamingen en Nederlanders

᛫ EU Masterclass

VLEVA leden

Agrolink Vlaanderen
Cultuurloket

᛫

De

᛫

Boerenbond

Blauwe

᛫

Cluster

Brussels Airport Company

᛫

essenscia

Vlaanderen

᛫
᛫

᛫ Gezinsbond ᛫ GO! Onderwijs van de Vlaamse
gemeenschap ᛫ imec ᛫ INBO ᛫ Katholiek Onderwijs Vlaanderen ᛫
Ostbelgien ᛫ North Sea Port ᛫ Onderwijsvereniging van Steden en
Gemeenten ᛫ Port of Zeebrugge ᛫ Port of Antwerp ᛫ Taalunie ᛫
Toerisme Vlaanderen ᛫ UNIZO ᛫ VVP ᛫ VVSG ᛫ Verso ᛫ VLIZ ᛫
Vlakwa ᛫ VCB ᛫ VLHORA ᛫ VITO ᛫ VLIR ᛫ De Lijn ᛫ De Vlaamse
Waterweg ᛫ Vlanot/IRBN ᛫ VLM ᛫ VMM ᛫ Voka
Flanders Make

Meer informatie?

www.vleva.eu
info@vleva.eu
+32(0)2 737 14 30

