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EEN PIONIERSVERHAAL OVER
DEMOCRATISCHE WEERBAARHEID
vermogen van het Kremlin om oorlog te voeren.
We hebben de toegang van Rusland tot het
internationale financiële stelsel beperkt door het af
te sluiten van SWIFT. We bevriezen en leggen beslag
op de activa van oligarchen die banden hebben met
Kremlin. We verzwakken het Russische militairindustriële systeem door de toegang tot geavanceerde
technologie af te snijden.

In december 2019 zette de Commissie-Von der Leyen
een nieuwe en ambitieuze koers naar een
groenere, digitalere en eerlijkere Europese Unie
uit. Tijdens twee historische wereldgebeurtenissen, de
coronapandemie en de wrede oorlog van Rusland
tegen Oekraïne, vocht Europa eendrachtig tegen het
virus en stond het eensgezind aan de zijde van de
Oekraïense bevolking. Daarbij hebben we niet alleen
onze koers krachtig aangehouden, maar ook ons
tempo versneld. Samen geven we de toekomst vorm.

Het antwoord van de Europese
Unie op deze grote uitdagingen
is gebaseerd op
democratische waarden,
de doelstellingen voor
duurzame ontwikkeling
en een economie die werkt
voor de mensen.

De reactie van Europa op de twee bepalende crises
van ons tijdperk, heeft de wereld misschien verrast.
Eerst was er COVID-19. De pandemie heeft een hoge
tol geëist, maar samen hebben we talloze levens
gered en onze economie er in een recordtijd weer
bovenop geholpen. Dankzij de vaccinatiestrategie van
de Europese Commissie is 83,4 % van de
volwassenen in de EU volledig ingeënt (met een
of twee doses) tegen de ziekte. De EU is de grootste
leverancier van COVID-19-vaccins in de wereld. Het
digitale EU-covidcertificaat, waardoor we vrij konden
blijven reizen, is een wereldwijde standaard geworden.
Voor het eerst in haar bestaan heeft de Commissie
enorme middelen van de kapitaalmarkten
aangetrokken om het economisch herstel en de
economische hervormingen in de lidstaten te steunen.
Ons herstelplan NextGenerationEU heeft
huishoudens, bedrijven en investeerders in de EU meer
vertrouwen in de toekomst gegeven. Onze reactie op
de pandemie heeft ons niet alleen beter bestand tegen
COVID-19 en toekomstige gevaren voor de gezondheid
gemaakt, maar ook de weerbaarheid van de
democratie en de economie in Europa versterkt.
Daarna kwam de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde
agressie van Rusland tegen Oekraïne. Een heel
continent zet zich in om de Oekraïners te steunen. De
EU heeft de oorlogsmachine van Vladimir Poetin met
ongekende snelheid en eensgezindheid strenge
sancties opgelegd. Door de steun van partners uit de
hele wereld eisen die sancties een hoge tol van
de Russische economie en ondermijnen ze het
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Tegelijk heeft de Commissie REPowerEU voorgesteld,
het baanbrekende plan van Europa om zijn
afhankelijkheid van Russische fossiele
brandstoffen te beperken. We diversifiëren onze
energievoorziening, verhogen de energie-efficiëntie
en versnellen de uitrol van duurzame energie. De
groene transitie is niet alleen goed voor de gezondheid
van mens en planeet, maar versterkt ook de
energiezekerheid van Europa. Als het de Poetins
bedoeling was om Europa te verdelen, heeft hij precies
het tegenovergestelde bereikt. De EU is meer dan ooit
verenigd, en we staan schouder aan schouder in deze
oorlog.

waarmee burgers de toekomst van onze Europese
Unie vorm kunnen geven. De Commissie heeft
geluisterd en moet nu voor resultaten zorgen.
Democratie en eenheid zijn een constante
doorheen de geschiedenis van Europa. Sinds de
nederlaag van het fascisme in 1945 en het einde van
de dictaturen in Griekenland en op het Iberisch
schiereiland in de jaren 1970, tot de val van de
Berlijnse Muur in 1989 met de verzoening van oost
en west en de Oekraïense strijd voor vrijheid en
democratie tegen de Russische agressie: Europa
streeft consequent naar meer democratie. Bij elke
verandering zijn het mensen — hun stem, moed en
roep om gerechtigheid — die deze verandering
teweegbrengen. Dat is het verhaal van de Europese
Unie. Dat maakt Europeanen sterk en geeft ons
vertrouwen in de toekomst.

Het antwoord van de Europese Unie op deze grote
uitdagingen is gebaseerd op democratische waarden,
de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en een
economie die werkt voor de mensen. De EU heeft de
sterkste arbeidsmarkt sinds tientallen jaren,
omdat de Commissie de lidstaten tijdens de lockdowns
heeft geholpen om werknemers en bedrijven te
steunen. Met NextGenerationEU investeren we in de
Europese industrie, infrastructuur en werkgelegenheid.
Het voorstel voor een chipverordening bouwt
bijvoorbeeld voort op Europees halfgeleideronderzoek
van wereldklasse om de allermodernste productie te
stimuleren. De Global Gateway, de nieuwe mondiale
investeringsstrategie van Europa, draagt overal ter
wereld bij tot een snellere en eerlijke groene en
digitale transitie.
De voorbije twee en een half jaar is gebleken dat de
kracht van Europa in zijn eenheid schuilt en dat
die eenheid gebaseerd is op de democratische
waarden die we delen: onze toewijding aan de
grondrechten; de bescherming van een vrije en
onafhankelijke pers; de eerbiediging van de rechtsstaat;
en de gelijkheid van vrouwen en mannen,
plattelandsbewoners en stedelingen, jong en oud. Wie
je ook wilt zijn, in Europa mag je jezelf zijn. Een
democratie vraagt dagelijkse inzet en vernieuwing,
wat betekent dat burgers zich moeten kunnen
uitspreken. Tijdens de conferentie over de toekomst
van Europa, die op 9 mei 2022 werd afgerond, werd
die diepe bron van creativiteit en energie aangeboord
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1. E
 UROPEANEN STEUNEN
OEKRAÏNE, VOOR DEMOCRATIE
EN VREDE
Sinds het begin van de
brutale aanval van
Rusland op Oekraïne
op 24 februari 2022
zijn ruim 8,2
m i l j o e n
Oekraïense
onderdanen de EU
binnen gekomen,
vooral vrouwen,
kinderen en ouderen. De
overweldigende solidariteit
van EU-burgers met Oekraïense
vluchtelingen — overal in de Unie
maar met name in de lidstaten die aan Oekraïne
grenzen (Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije) —
is een blijk van de Europese waarden en openheid op
hun best. Meer dan 5,24 miljoen Oekraïense
vluchtelingen zijn de grens met Polen overgestoken,
en de Polen hebben hun hart, huis en steden
opengesteld om hen op te vangen.

GEDENKWAARDIGE
SOLIDARITEIT MET OEKRAÏNE
Miljoenen Oekraïners die door de bommen van Poetin
van hun land en familie zijn verdreven, hebben hun
toevlucht gezocht in de Europese Unie. De
oorlogstaferelen zijn verschrikkelijk. Maar de moed
van het Oekraïense verzet en de beelden van EUburgers die vluchtelingen verwelkomen, tonen een
ander beeld: ze vertellen een hoopvol verhaal. Nooit
eerder hadden Oekraïne en de Europese Unie
een hechtere band. We zullen de Oekraïners blijven
verwelkomen en steunen tot ze veilig terug naar huis
kunnen en hun onafhankelijk en democratisch land in
vrede kunnen heropbouwen. Zij maken immers deel
uit van onze Europese familie.
Bij de respons van de Europese Unie komt de
bescherming van Oekraïense burgers op de eerste
plaats. In samenwerking met onze partners ter plaatse
zorgt de Commissie voor humanitaire hulp en open
humanitaire corridors voor een vrije en veilige
evacuatie van burgers. In juni 2022 had de EU ruim
348 miljoen euro humanitaire hulp aan Oekraïne
verstrekt, bijvoorbeeld voor voedsel, water, onderdak
en gezondheidszorg voor de meest kwetsbaren.

In Warschau heeft een groep burgers “Pulawska
20” geopend, een winkel waar voedsel, cosmetica
en kleding worden verzameld en gratis uitgedeeld
aan Oekraïense vluchtelingen en ontheemden.
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Meer dan 4 miljoen
Oekraïners hebben zich
geregistreerd voor tijdelijke
bescherming in de EU
Op 2 maart 2022 heeft de Europese Commissie voor
het eerst in de geschiedenis van onze Europese Unie
voorgesteld om de richtlijn tijdelijke bescherming
te activeren. Dat betekent dat Oekraïense vluchtelingen
onmiddellijk volledige bescherming genieten in de EU:

Verblijfsvergunningen
voor de gehele
duur van de
bescherming

Kiril Slavov, een jonge doofstomme
Bulgaar die opgroeide in Stockholm,
helpt doofstomme Oekraïners de
oorlog te ontvluchten en in Sofia
een nieuw leven te beginnen. Hij
vertaalt voor hen in internationale
gebarentaal en helpt hen om werk te
vinden.

Toegang tot sociale
voorzieningen
of bestaansmiddelen,
indien nodig

Mogelijkheid tot
gezinshereniging
onder bepaalde
omstandigheden

Toegang tot een
geschikt verblijf
of huisvesting

Toegang tot werk

Toegang tot
medische zorg

Toegang tot
bankdiensten,
zoals het
openen van een
bankrekening

De Commissie heeft snel en solidair gehandeld om de
EU-lidstaten op het terrein te ondersteunen. Dankzij
CARE (cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen
in Europa) kunnen de lidstaten de EU-cohesiefondsen
gebruiken voor noodhulp aan vluchtelingen. Via
React-EU, het crisisinstrument voor de pandemie,
werd ook onmiddellijk 3,5 miljard euro ter beschikking
van de lidstaten gesteld. In juni 2022 keurde de

Toegang tot het
openbaar onderwijs
voor jongeren onder
de 18 jaar
De mogelijkheid
om naar een andere
EU-lidstaat te
vertrekken voor er
een verblijfsvergunning is afgegeven

Commissie het voorstel voor FAST-CARE goed, waarbij
nog eens 3,5 miljard euro aan voorfinanciering aan
de lidstaten zou worden verstrekt en verzekerd dat
ten minste 30 % van de middelen wordt toegekend
aan operaties die worden beheerd door lokale
overheden en maatschappelijke organisaties die zich
bezig houden met migratie.
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Als antwoord op de oproep van de Oekraïense
president Volodymyr Zelensky hebben de Europese
Commissie en Canada, in samenwerking met de
belangengroep Global Citizen, de wereldleiders te hulp
geroepen en op 26 maart 2022 de donorcampagne
Stand Up for Ukraine gelanceerd. Met de campagne
werd snel 9,1 miljard euro ingezameld voor
mensen die de Russische invasie ontvluchten,
waaronder 1 miljard euro van de Commissie en
1 miljard euro van de Europese Bank voor
Wederopbouw en Ontwikkeling. De EU en haar burgers
zullen solidair blijven zolang de Oekraïners onze steun
nodig hebben. De Oekraïners komen immers niet
alleen op voor hun eigen vrijheid, maar ook voor onze
Europese en democratische waarden.

Via de grootste mobilisatie van het EUmechanisme voor civiele bescherming ooit
hebben de 27 lidstaten samen met Noord-Macedonië,
Noorwegen en Turkije ruim 66 000 ton hulpgoederen
aan Oekraïne verstrekt zoals voedsel,
eerstehulppakketten en beschermende kleding, maar
ook strategische uitrusting zoals mobiele ziekenhuizen,
energievoorziening en brandweerwagens, ter waarde
van meer dan 425 miljoen euro EU-steun. Ook zijn
medische voorraden van rescEU naar Oekraïne
gestuurd, onder meer beademingstoestellen,
infusiepompen, patiëntmonitors, maskers en schorten,
ultrasone apparaten en zuurstofconcentratoren.
Gezien de omvang van de operatie heeft de EU in
Polen, Roemenië en Slowakije logistieke knooppunten
opgericht om de leveringen te coördineren. Ook in
Oekraïne zijn twee door de EU gefinancierde
humanitaire opslagplaatsen en logistieke operaties
opgezet.

SANCTIES: EEN VERENIGD
DEMOCRATISCH FRONT TEGEN
AUTOCRATIE
Als reactie op de erkenning door Rusland van de
separatistische “volksrepublieken Donetsk en
Loehansk” op 21 februari 2022 en de militaire aanval
tegen Oekraïne op 24 februari, heeft de EU
onmiddellijk zware sancties opgelegd aan de
Russische economie en de entiteiten en personen die
medeplichtig zijn aan de oorlog. De Europese Unie,
haar partners en bedrijven over de hele wereld hebben
snel en krachtig opgetreden om Rusland economisch
te isoleren en de oorlogsmachine van Poetin tot
stilstand te brengen. Wij staan aan de kant van
Oekraïne, en zijn voor democratie en tegen autocratie;
voor de rechtsstaat en tegen het recht van de sterkste;
voor een rechtvaardige en vreedzame internationale
orde en tegen agressie en chaos.

Op 11 maart 2022 begon de eerste medische
evacuatie. Met de hulp van het EU-mechanisme voor
civiele bescherming zijn sindsdien meer dan 1 000
patiënten die verdere behandeling of dringende
medische bijstand nodig hebben, vanuit Oekraïne
overgebracht naar ziekenhuizen in de EU. De rescEUvloot is uitgebreid met een nieuw vliegtuig voor
medische evacuatie om Oekraïense patiënten te
helpen vervoeren die dringende zorg nodig hebben.
Tegelijk heeft de Commissie haar inspanningen
opgevoerd om te communiceren met zowel de
Oekraïens- als Russischsprekende gemeenschap, in
het bijzonder om vluchtelingen te informeren over EUsteun. De Commissie heeft snel een specifieke
website over solidariteit met Oekraïne opgezet,
die voor het eerst beschikbaar is in het Oekraïens en
het Russisch. Om zich rechtstreeks tot Oekraïens- en
Russischsprekende doelgroepen te kunnen richten, is
de Commissie ook lid van Telegram geworden. De
Europe Direct-contactcentra hebben ongeveer 10 000
vragen beantwoord over de crisis in Oekraïne en de
situatie van vluchtelingen en ontheemden in eigen
land.

Het optreden van Rusland houdt een schending van
de universele waarden en het internationaal recht in.
Dat kan de internationale gemeenschap niet laten
gebeuren. Op 2 maart 2022 hebben de Verenigde
Naties met overweldigende meerderheid de Russische
invasie van Oekraïne veroordeeld: 141 van de 193
lidstaten stemden voor de resolutie, 35 onthielden
zich en slechts 5 landen kozen de kant van Rusland.
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Sinds het begin van de oorlog heeft de EU zes
ongekend zware sanctiepakketten aangenomen
om het vermogen van het Kremlin om de oorlog te
financieren te verzwakken en druk uit te oefenen op
het Russische regime. Die sancties treffen de financiële
sector, de energievoorziening en het vervoer, de
uitvoer van goederen voor tweeërlei gebruik, het
v i s u m b e l e i d , d e s i n fo r m a t i e c e n t r a d i e d e
oorlogspropaganda van het Kremlin verspreiden, en
Russische en Belarussische personen en entiteiten die
betrokken zijn bij de oorlog van Poetin. Overeenkomstig
het internationaal humanitair recht maakt de EU in
haar sancties een uitzondering voor humanitaire
kwesties.

ondermijnen. Om die sancties te handhaven, richtte
de Commissie samen met de EU-lidstaten, Europol en
Eurojust snel een “Freeze and Seize”-taskforce op.
De taskforce wisselt informatie en ervaringen uit
tussen de lidstaten en geeft advies voor de handhaving
van de sancties. Ze werkt nauw samen met de
internationale taskforce “Russian Elites, Proxies, and
Oligarchs”, die bestaat uit de EU, de G7-landen
(Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) en
Australië.De Commissie heeft ook voorgesteld om
schending van beperkende maatregelen van de EU tot
de EU-misdrijven te rekenen en om de regels inzake
ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen
strenger te maken.

De sancties van de EU zijn zo doeltreffend omdat zij
worden uitgevoerd in overleg met gelijkgestemde
partners overal ter wereld. Meer dan 40 landen, goed
voor bijna de helft van het mondiale bruto binnenlands
product, treffen sancties tegen Rusland, waaronder
Canada, Japan, Liechtenstein, Noorwegen, Singapore,
Zuid-Korea, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten, maar ook buurlanden en kandidaatlidstaten, vooral in de Westelijke Balkan.

Overeenkomstig het kader van de
Wereldhandelsorganisatie is een uitvoerverbod
ingesteld op producten die bestemd zijn voor
Rusland, zoals staal, vliegtuigbrandstof, halfgeleiders,
chemische stoffen en andere essentiële producten
voor de Russische industrie. Tegelijk hebben we om
de inkomstenstroom van Rusland en zijn oligarchen
te beperken, invoerverboden ingesteld op onder
meer hout, cement, schaal- en schelpdieren (kaviaar)
en alcohol (wodka), die ruim de helft uitmaken van
wat we voor de oorlog invoerden vanuit Rusland.

De sancties belemmeren de Russische toegang tot
geld op de mondiale kapitaalmarkten en ondermijnen
geleidelijk de Russische industriële basis, met name
het militair-industriële complex. Sberbank, de grootste
Russische bank, en andere belangrijke Russische
banken zijn afgesloten van SWIFT, wereldwijd het
dominante systeem voor financieel berichtenverkeer.
Daardoor is Rusland in wezen geïsoleerd op de
financiële wereldmarkt. De EU heeft ook de
deviezenreserves van Rusland in de EU geblokkeerd.
Alleen al in de eerste drie maanden van de oorlog
hebben de EU-lidstaten activa ter waarde van
12,5 miljard euro bevroren, zoals financiële
transacties, onroerend goed, kunstwerken, auto’s en
jachten. Ook de Europese reserves van de centrale
bank van Rusland zijn geblokkeerd. In totaal zijn er
1 212 personen en 108 entiteiten waarvan de
activa zijn bevroren en waaraan een reisverbod is
opgelegd omdat ze de territoriale integriteit,
soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne
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Ursula von der Leyen, voorzitter van de
Europese Commissie, neemt deel aan de G7bijeenkomst in Schloss Elmau, Duitsland.

Ook de controle op de uitvoer van goederen voor
tweeërlei gebruik is aanzienlijk aangescherpt en
toegespitst op gevoelige sectoren in het Russische
militair-industriële stelsel. Zo heeft Rusland maar
beperkt toegang tot geavanceerde technologieën
die van cruciaal belang zijn voor zijn veiligheid
en defensie, zoals drones en de bijbehorende
software, software voor encryptie, en halfgeleiders
en geavanceerde elektronica. Door de sancties heeft
Rusland minder mogelijkheden op het vlak van
technologie en modernisering van de economie.

We staan aan de kant
van Oekraïne, en zijn voor
democratie en tegen autocratie.
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verbod geldt voor 90 % van de huidige
Europese invoer van olie uit Rusland.

Om de sancties doeltreffend te maken, moest de EU
transportroutes van en naar Rusland sluiten.
Belangrijk in dat verband waren de sluiting van het
EU-luchtruim voor alle luchtvaartuigen die Russische
eigendom zijn, onder Russische controle staan of in
Rusland zijn geregistreerd, en het uitvoerverbod op
goederen, diensten en technologie voor de luchten ruimtevaart. Driekwart van de huidige
commerciële luchtvloot van Rusland werd gebouwd
in de EU, Canada of de Verenigde Staten. De sancties
omvatten ook een volledig werkverbod in de EU voor
Russische en Belarussische vrachtvervoerders en een
inreisverbod voor de gehele Russische handelsvloot.
Er gelden echter bepaalde uitzonderingen voor
essentiële goederen, zoals landbouwproducten en
humanitaire hulp.

• Een verbod op de uitvoer naar Rusland van
goederen en technologieën voor de
olieraffinagesector. Daardoor maakt de EU het
voor Rusland onmogelijk om zijn
olieraffinaderijen te moderniseren.
• Een verbod voor EU-bedrijven om verzekeringen
en andere financiële diensten aan te bieden aan
schepen die Russische olieproducten vervoeren.
Daardoor wordt het vermogen van Rusland
om wereldwijd olieproducten uit te voeren,
ernstig verzwakt.
• Het stopzetten van nieuwe investeringen in de
Russische energiesector.

Belarus steunt de invasie van Oekraïne door Russische
militaire operaties vanaf zijn grondgebied toe te staan.
Daarom heeft de EU ook haar sancties tegen
Belarus aangescherpt. Sinds oktober 2020 heeft
de EU geleidelijk beperkende maatregelen tegen
Belarus getroffen naar aanleiding van het
onaanvaardbare geweld van de Belarussische overheid
tegen vreedzame demonstranten en de inzet van
migranten als wapen aan de grens met de EU in 2021.
Onder de economische sancties tegen Belarus, die nu
bijna 70 % van de totale Belarussische uitvoer naar
de EU dekken, valt ook de uitsluiting van SWIFT van
drie Belarussische banken. Tegelijk is de EU de
bevolking van Belarus blijven steunen en heeft ze
sinds de zomer van 2020 bijna 65 miljoen euro aan
hulp verstrekt. Het gaat onder meer om noodhulp voor
het maatschappelijk middenveld en de slachtoffers
van onderdrukking door de staat.

• Een verbod op alle invoer van steenkool uit
Rusland. Daardoor wordt een kwart van de totale
Russische uitvoer van steenkool getroffen, wat
neerkomt op een inkomstenverlies van ongeveer
8 miljard euro per jaar.
Daarnaast bepaalt de Commissie de richting en geeft
zij een impuls om de afhankelijkheid van de EU van
Russische fossiele brandstoffen, waaronder Russisch
gas, volledig stop te zetten en de groene transitie van
Europa te versnellen.
ENERGIEZEKERHEID EN DE GROENE TRANSITIE
Op 18 mei 2022 presenteerde de Europese Commissie
REPowerEU, het baanbrekende plan van de EU
om haar afhankelijkheid van Russische fossiele
brandstoffen geleidelijk af te bouwen door de
versnelde uitrol van duurzame energie,
energiebesparingen en de diversificatie van de
energievoorziening. REPowerEU is een alomvattend

De Russische oorlogskas wordt in grote mate gevuld
met inkomsten uit de uitvoer van energie. Om de
kasstroom naar Rusland te stremmen, heeft de EU
de Russische energiesector bestraft op de
volgende manieren.
• Een verbod op de invoer van Russische ruwe
aardolie en aardolieproducten over zee. Het

85 %

VAN DE EUROPEANEN
meent dat de EU haar afhankelijkheid
van Russische fossiele brandstoﬀen zo
snel mogelijk moet beperken.
Het antwoord van de EU is REPowerEU.

10

STAAT VAN DE UNIE 2022
RESULTATEN

Er wordt gewerkt aan een enorme opschaling en
versnelling van duurzame energie voor
elektriciteitsopwekking, de industrie, gebouwen en
vervoer. De Commissie heeft voorgesteld de
kerndoelstelling voor duurzame energie tegen 2030
te verhogen van 40 % naar 45 % in het kader van de
Europese Green Deal. REPowerEU effent de weg voor
nieuwe en ambitieuze initiatieven:

en gedetailleerd plan om te komen tot betaalbare
energie voor inwoners van de EU, energiezekerheid
voor Europa en een leefbare planeet. REPowerEU
wordt ten volle ondersteund door de Verklaring van
Versailles, die op 11 maart is ondertekend door alle
leiders van de lidstaten. Ongeveer 85 % van de EUburgers meent dat de Europese Unie zo snel mogelijk
minder afhankelijk van Russische fossiele brandstoffen
moet worden. Het antwoord van de EU is REPowerEU.

Een speciﬁeke EU-strategie
voor zonne-energie om de
fotovoltaïsche capaciteit te
verdubbelen tegen 2025 en
600 gigawatt te installeren
tegen 2030

Concrete maatregelen
om grote projecten
voor duurzame
energie sneller een
vergunning te geven

tegen 2025 en 600 gigawatt te installeren tegen
2030 wettelijke verplichting om zonnepanelen te
installeren op nieuwe
gebouwen van de overheid
en bedrijven en op nieuwe
woningen

Verdubbeling
van de inzet van
warmtepompen

Een toename van de
productie van biomethaan
tot 35 miljard kubieke
meter in 2030
Verdubbeling van het streefcijfer
voor de productie van groene
waterstof tot 10 miljoen ton
binnenlandse productie en
10 miljoen ton invoer tegen 2030
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Het bindende streefcijfer voor energieeﬃciëntie in de Europese Green Deal
verhogen van 9 % tot 13 % tegen
2030

REPowerEU steunt de ontwikkeling van een van de
grootste offshorewindmolenparken ter wereld
in de Noordzee. Dat zal binnenkort het jaarlijkse
energieverbruik van meer dan 50 miljoen woningen
of ongeveer een kwart van alle huishoudens in de EU
dekken. Het wetgevingsvoorstel van de Commissie om
projecten voor duurzame energie en de bijbehorende
netwerkinfrastructuur sneller een vergunning te geven,
zal de weg effenen voor een veel snellere uitrol van
duurzame energie in de hele EU. Elk kilowattuur
elektriciteit die we opwekken uit wind, zon, waterkracht
of biomassa vermindert onze afhankelijkheid van
fossiele brandstoffen uit Rusland en brengt de EU een
stap dichter bij een klimaatneutrale toekomst.

VAN

9%
NAAR

13 %

De Commissie helpt de
lidstaten bij de afremming
van de elektriciteitsprijzen en
de bescherming van de
consument.

november 2022 moet de voorraad voor 80 % zijn
aangevuld.
Als antwoord op de inzet van gas als wapen door
Rusland heeft de Commissie ook een nieuw
wetgevingsinstrument en het plan “Gas besparen
om de winter goed door te komen” voorgesteld.
Dat instrument is door de Raad aangenomen op 5
augustus 2022 en zou de EU helpen het hoofd te
bieden aan een volledige stopzetting van de Russische
gasvoorziening door haar gasverbruik tot volgend
voorjaar met 15 % te verminderen. Het plan geeft ook
richtsnoeren om het gasverbruik gecoördineerd te
verlagen om de gevolgen voor de burgers en de
economie te beperken.

Duurzame energie is het beste antwoord op
stijgende prijzen. De oude koolstofintensieve
energiebronnen (steenkool, olie en gas) worden steeds
duurder, terwijl de kosten voor duurzame energie al
vele jaren gestaag dalen. De mondiale energieprijzen
stijgen sinds de zomer van 2021, een trend die
aanzienlijk erger is worden door de Russische
aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Op zeer korte termijn
helpt de Commissie de lidstaten ook bij de afremming
van de elektriciteitsprijzen en de bescherming van de
consument. Als onderdeel van het klimaat- en
energiepakket “Fit for 55” heeft de Commissie ook een
voorstel ingediend voor een sociaal klimaatfonds
ter ondersteuning van kwetsbare huishoudens, kleine
en middelgrote ondernemingen en vervoersgebruikers.

De EU werkt samen met internationale partners om
de energievoorziening te diversifiëren. Ze heeft zich
verzekerd van een recordinvoer van vloeibaar aardgas
en meer gas via pijpleidingen. De Commissie werkt
samen met Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, de
Verenigde Staten, Angola, Azerbeidzjan, Egypte, Israël,
Nigeria en Zuid-Korea. Door het akkoord tussen
voorzitter Von der Leyen en de Amerikaanse
president Joe Biden zal ongeveer een derde worden
vervangen van de 155 miljard kubieke meter Russisch
gas dat de EU vorig jaar invoerde. De nieuwe
infrastructuur voor vloeibaar aardgas die de EU
momenteel aanlegt om voorzieningszekerheid en
solidariteit voor alle lidstaten te waarborgen, vormt
de kern van de groene waterstofcorridors van de
toekomst.

De Commissie heeft ook maatregelen voorgesteld om
op lange termijn de energie-efficiëntie te verbeteren,
waaronder een verhoging van het bindende streefcijfer
voor energie-efficiëntie in de Europese Green Deal
van 9 % naar 13 % tegen 2030. De lidstaten worden
aangemoedigd om fiscale maatregelen te nemen die
energiebesparingen stimuleren, zoals verlaagde btwtarieven voor energie-efficiënte verwarming, isolatie
en apparaten en producten. Om te waarborgen dat de
EU klaar is voor en bestand is tegen de volgende
winter, heeft de Commissie voor de lidstaten minimale
verplichtingen voor gasopslag ingevoerd: op 1
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Het onlangs opgerichte EU-Energieplatform zal,
ondersteund door regionale taskforces, vrijwillige
gezamenlijke aankopen van gas, LNG en waterstof
mogelijk maken door de vraag te bundelen, het
infrastructuurgebruik te optimaliseren en de contacten
met leveranciers te coördineren. In navolging van het
succes van het gemeenschappelijk programma voor
de aankoop van vaccins ontwikkelt de Commissie een
gezamenlijk aankoopmechanisme om namens de
deelnemende lidstaten aankoopcontracten voor gas
te sluiten. De EU zal via de bilaterale handelsagenda
blijven samenwerken met gelijkgestemde partners in
de hele wereld en bijdragen tot het veiligstellen van
de cruciale levering van de energie en grondstoffen
die onze energiezekerheid en de vooruitgang van onze
economie zullen ondersteunen.

innovatieve en kritieke technologieën gebruiken en
een meer geïntegreerde en concurrerende Europese
defensiemarkt opbouwen. Op 21 maart 2022 hebben
de Europese Raad formeel het strategisch kompas
goedgekeurd, met een ambitieus actieplan voor de EU
tegen 2030. Dat is des te belangrijker nu er weer een
oorlog woedt in Europa.
Naar aanleiding van de top van Versailles
presenteerden de Commissie en Josep Borrell, de hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse
zaken en veiligheidsbeleid, in mei 2022 een analyse
van de investeringstekorten voor defensie. Er is
onmiddellijk een gezamenlijke taskforce voor
overheidsopdrachten op defensiegebied opgericht, die
moet samenwerken met de lidstaten. Op basis van de
werkzaamheden van de taskforce is een
kortetermijninstrument om de capaciteit van de
defensie-industrie te versterken door middel van
gemeenschappelijke aanbestedingen voorgesteld
voor versnelde goedkeuring. Dat instrument moet de
lidstaten ondersteunen bij de gezamenlijke aanpak
van de meest dringende en kritieke lacunes. Ook in
mei 2022 heeft de EU haar innovatieregeling voor
defensie aangekondigd, met als doel een totale
investering van 2 miljard euro in defensie-innovatie.

REPowerEU biedt bijna 300 miljard euro
financiële steun, waaronder 225 miljard euro aan
leningen voor de lidstaten uit NextGenerationEU, het
historische herstelfonds van Europa. De Commissie
heeft ook voorgesteld dat de lidstaten een hoofdstuk
REPowerEU aan hun herstel- en veerkrachtplannen
toevoegen, zodat zij de fondsen voor herstel van de
pandemie beter kunnen afstemmen op de doelstelling
om de EU definitief minder afhankelijk te maken van
Russische fossiele brandstoffen. REPowerEU is een
alomvattend en gedetailleerd plan om te komen tot
betaalbare energie voor inwoners van de EU,
energiezekerheid voor Europa en een leefbare planeet.

De Europese Unie doet al het mogelijke om de
Oekraïense bevolking te beschermen tegen de
Russische agressor en om te helpen haar droom van
een democratisch, onafhankelijk en vreedzaam
Oekraïne te verwezenlijken. Daarom levert de EU
voor het eerst in haar geschiedenis militaire
uitrusting en veiligheidsinfrastructuur aan een nietEU-land dat wordt aangevallen. Op initiatief van de
hoge vertegenwoordiger heeft de Raad van de
Europese Unie op 28 maart 2022 steunmaatregelen
vastgesteld in het kader van de Europese
Vredesfaciliteit om uitrusting en materieel te

EUROPESE DEFENSIE EN DE
NAVO
De Europese Unie versterkt haar rol van
veiligheidsleverancier om de EU-burgers te
beschermen en bij te dragen tot internationale vrede
en veiligheid in onze buurlanden en daarbuiten. Op 11
maart 2022 hebben de EU-leiders in de Verklaring
van Versailles een duidelijke koers bepaald voor het
verhogen van de veiligheid in Europa: meer investeren,

Nadia Dobrianska verhuisde van Kyiv naar
Cork nadat een Iers gezin haar en haar gezin
onderdak had aangeboden. Nadia documenteert
oorlogsmisdaden en schendingen van de
mensenrechten door het Russische leger. Ze speelt
ook Ierse fluit en zingt traditionele Ierse liedjes.
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Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de
NAVO en Ursula von der Leyen, voorzitter
van de Europese Commissie.
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Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese
Commissie, en Volodymyr Zelensky, president van
Oekraïne.

De Russische invasie van Oekraïne en de langdurige
gevolgen voor de Europese en mondiale veiligheidsorde
hebben de EU en de NAVO (Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie) dichter dan ooit bij elkaar
gebracht. De NAVO is het krachtigste militaire
bondgenootschap ter wereld. Het is een strikt defensief
bondgenootschap. De samenwerking tussen de EU
en de NAVO vormt een integrale pijler van de
Europese stabiliteit en veiligheid. De EU en de NAVO
hebben blijk gegeven van een sterke trans-Atlantische
eenheid tegenover de Russische invasie van Oekraïne.
Naar aanleiding van de niet-uitgelokte oorlog van
Rusland tegen Oekraïne hebben op 18 mei 2022 zelfs
twee EU-lidstaten, Finland en Zweden, verzocht
om tot de NAVO toe te treden, waarbij zij afstand
doen van hun lang volgehouden militaire neutraliteit.

REACTIE OP
OORLOGSMISDADEN,
VOEDSELONZEKERHEID
EN PROPAGANDA
Samen met de Oekraïense regering onderzoekt de EU
beschuldigingen van oorlogsmisdaden door het
Russische leger. Gerechtigheid is de basis voor
verzoening, en zij die verantwoordelijk zijn voor
misdrijven zullen worden vervolgd. Toen de Russische
troepen zich terugtrokken uit het gebied rond Kyiv,
staken berichten over wreedheden de kop op. Het
Oekraïense openbaar ministerie, dertien EU-lidstaten
en de aanklager van het Internationaal Strafhof
hebben onderzoeken geopend naar mogelijke
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de
menselijkheid door het Russische leger in Oekraïne.

De NAVO is het krachtigste
militaire bondgenootschap
ter wereld. Het is een
strikt defensief
bondgenootschap.

Het gemeenschappelijk onderzoeksteam dat op
25 maart 2022 met de steun van Eurojust is opgericht,
heeft tot doel de coördinatie te faciliteren van
grensoverschrijdende onderzoeken naar ernstige
internationale misdrijven, evenals vervolgingen in de
deelnemende staten en voor het Internationaal
Strafhof. Het team bestaat uit onderzoekers en
aanklagers uit Estland, Letland, Litouwen, Polen,
Slowakije en Oekraïne. Op 25 april besloot het
Internationaal Strafhof zich bij het gemeenschappelijk
onderzoeksteam aan te sluiten.
De Russische oorlog in Oekraïne heeft ook wereldwijde
gevolgen, vooral voor de meest kwetsbaren. Poetins
oorlog heeft de mondiale voedselzekerheid
ernstig in gevaar gebracht. Vooral de uitvoer van
graan en oliehoudende zaden is drastisch beperkt door
de blokkade van havens in de Zwarte Zee door de
Russische marine. De EU helpt Oekraïne zijn
opgeslagen landbouwvoorraden en toekomstige
oogsten uit te voeren en de nodige
landbouwproductiemiddelen, van zaaigoed tot
meststoffen en diervoeder, in te voeren over de weg,
het spoor en de binnenwateren via de op 12 mei 2022
aangekondigde solidariteitsstroken. In augustus 2022
kon mede via de solidariteitsstroken van de EU
meer dan tien miljoen ton Oekraïens graan
worden uitgevoerd, bijna de helft van het graan dat
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Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en Josep Borrell, hoge
vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
gedenken de slachtoffers van de Russische agressie tegen Oekraïne.

leveren aan de Oekraïense strijdkrachten. Sindsdien
is via de Europese Vredesfaciliteit in totaal
2,5 miljard euro steun verleend aan de Oekraïense
strijdkrachten.
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vast zat in Oekraïense havens als gevolg van de
Russische blokkade. Geen van de EU-sancties is tegen
de Russische landbouwsector gericht, specifiek om de
voedselzekerheid van enkele van de kwetsbaarste
landen in de wereld te waarborgen.
Samen zijn de EU en haar lidstaten grootste
verstrekker van humanitaire en ontwikkelingshulp
ter wereld, ook op het gebied van voedselzekerheid.
Team Europa heeft de aanzet gegeven tot een
alomvattend antwoord op de wereldwijde
voedselonzekerheid, met zowel noodhulp op korte
termijn op het gebied van voedsel en levensonderhoud
als steun op middellange termijn voor veerkrachtige
en duurzame voedselsystemen in partnerlanden.

A l s r e a c t i e o p d e d e s i n fo r m a t i e e n
informatiemanipulatie van het Kremlin besloot
de EU op 2 maart 2022 de uitzendingen van de
staatsmedia Sputnik en Russia Today in de EU op te
schorten totdat er een einde komt aan de agressie
tegen Oekraïne. Op 3 juni 2022 werden de uitzendingen
opgeschort van drie andere Russische staatsmedia,
Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 en TV
Centre International. Ze behoren tot de belangrijkste
Kremlingezinde desinformatiekanalen die zich tot
publiek in Oekraïne en de EU richten en die
desinformatie en propaganda verspreiden om de
Russische agressie tegen Oekraïne te rechtvaardigen.

Als onderdeel van die respons heeft de EU
600 miljoen euro extra financiering vrijgemaakt voor
de zwaarst getroffen landen in Afrika, het Caraïbisch
gebied en de Stille Oceaan. De EU heeft ook een
voedsel- en veerkrachtfaciliteit van 225 miljoen euro
voor Noord-Afrika en het Midden-Oosten opgezet. Dat
brengt de totale EU-steun voor voedselzekerheid op
7,7 miljard euro tot 2024 in landen over de hele
wereld. De EU laat niemand aan zijn lot over en werkt
samen met humanitaire, ontwikkelings- en
vredesorganisaties om een rechtvaardige en inclusieve
transitie te garanderen in overeenstemming met de
Europese Green Deal.

De Commissie werkt ook wereldwijd met de sector en
de sociale media samen om desinformatie en de
propaganda van het Kremlin te bestrijden. In juni 2022
ondertekenden 34 partijen — waaronder platforms
en technologiebedrijven zoals Facebook, Google,
Twitter, Microsoft, Mozilla en TikTok, alsook
maatschappelijke organisaties — een nieuwe en
strengere praktijkcode betreffende desinformatie,
een vrijwillig en zelfregulerend kader op basis van
richtsnoeren van de Commissie overeenkomstig de
wet digitale diensten. De code wordt algemeen als
baanbrekend beschouwd. Ze bevat uitgebreide en
nauwkeurige verbintenissen om desinformatie te
bestrijden en betekent een nieuwe belangrijke stap
naar een transparantere, veiligere en betrouwbaardere
onlineomgeving.

DE TOEKOMST VAN OEKRAÏNE
IN EUROPA
Mykola Kharytonov, hoofd van het
Dnipro Centre for Organic Agriculture
and Environmental Protection, zet
zijn onderzoek naar meststoffen
vanuit Catalonië in Spanje
voort omdat hij wil helpen bij de
wederopbouw van Oekraïne.

8 april 2022 was een onroerende mijlpaal op het pad
van Oekraïne naar de Europese Unie. Voorzitter Von
der Leyen overhandigde president Zelensky een
vragenlijst om informatie te verzamelen over de
voorbereidingen van Oekraïne op het kandidaat-EUlidmaatschap. Tien dagen later dienden de Oekraïense
autoriteiten de ingevulde vragenlijst formeel in. Door
zijn associatieovereenkomst werkt Oekraïne reeds
nauw samen met de EU. Het proces van aanpassing
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van de regelgeving en politieke toenadering wordt
zoveel mogelijk versneld, terwijl wordt gewaarborgd
dat alle op verdienste gebaseerde voorwaarden
worden nageleefd. Op 17 juni 2022 bracht de Europese
Commissie een positief advies uit over de toekenning
van de status van kandidaat-lidstaat aan Oekraïne
en Moldavië, wat op 23 juni 2022 unaniem werd
bevestigd door de Europese Raad. De Europese Raad
erkende ook het Europese perspectief van Georgië. De
Raad heeft zich bereid verklaard Georgië de status
van kandidaat-lidstaat toe te kennen zodra de
prioriteiten in het advies van de Commissie over zijn
lidmaatschapsaanvraag zijn aangepakt.

In een buitengewone daad van solidariteit en
vindingrijkheid werden op 16 maart 2022, tijdens de
eerste dagen van de oorlog, de elektriciteitsnetten
van Moldavië en Oekraïne gesynchroniseerd met
het continentale Europese elektriciteitsnet. Dat hielp
Oekraïne om zijn elektriciteitssysteem stabiel te
houden, huizen te verwarmen en het licht brandende
te houden in deze donkere tijden. Het is ook een
mijlpaal in de betrekkingen tussen de EU en Oekraïne,
die nu letterlijk met elkaar verbonden zijn.
De Russische invasie van Oekraïne heeft echter ook
economische gevolgen voor de EU zelf. In dat verband
heeft de Commissie in maart 2022 een tijdelijke
kaderregeling voor crisissteun vastgesteld, zodat de
lidstaten de flexibiliteit van de staatssteunregels
kunnen aanwenden om tijdens de Russische invasie
de economie te ondersteunen en tegelijk het gelijke
speelveld op de eengemaakte markt te beschermen.
Tot op vandaag heeft de Commissie 89 besluiten
vastgesteld voor steun aan de economie in de huidige
geopolitieke crisis, voor een geraamd totaalbedrag
van bijna 430 miljard euro. Op 20 juli 2022 keurde de
Commissie een wijziging van het tijdelijke crisiskader
goed. De wijzigingen omvatten nieuwe categorieën
steun voor de inspanningen van de lidstaten om
onafhankelijk van fossiele brandstoffen te worden.

De EU verstrekt de Oekraïense regering al geruime
tijd rechtstreekse steun, waarbij ze samenwerkt met
de lidstaten en de Europese financiële instellingen.
Sinds het begin van de oorlog heeft de EU haar steun
fors opgevoerd en 9,5 miljard euro voor de
economische, sociale en financiële veerkracht
van Oekraïne gemobiliseerd in de vorm van
macrofinanciële bijstand, begrotingssteun, noodhulp,
crisisrespons, humanitaire hulp en militaire bijstand
in het kader van de Europese Vredesfaciliteit. Tussen
maart en begin augustus is in totaal reeds
2,2 miljard euro macrofinanciële bijstand volledig
uitbetaald, evenals 120 miljoen euro begrotingssteun.
Bovendien heeft de Commissie op 27 april voorgesteld
alle resterende invoerrechten op alle Oekraïense
uitvoer naar de EU voor ten minste een jaar op te
heffen.

Op 17 juni 2022 heeft de
Commissie een positief
advies uitgebracht over de
toekenning van de
status van kandidaatlidstaat aan Oekraïne.

In Estland heeft JohannaMaria Lehtme “Slava Ukraini”
opgericht, een ngo die meer dan
60 ambulances met medische
benodigdheden en andere
levensnoodzakelijke hulp heeft
geleverd.
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Samen met de Oekraïense regering kijkt de Commissie
nu al naar de toekomst, naar de wederopbouw van
een vrij en welvarend Oekraïne waarin de
Europese waarden verankerd zijn. In die geest van
solidariteit heeft de Commissie op 18 mei 2022 een
ambitieuze visie gepresenteerd voor zowel noodhulp
op korte termijn als de wederopbouw van Oekraïne
op lange termijn, in de wetenschap dat een grote
wereldwijde financiële inspanning nodig zal zijn om
het land na de oorlog weer op te bouwen. Om in de
onmiddellijke behoeften van Oekraïne te voorzien,
heeft de Commissie op 1 juli 2022 een nieuwe
macrofinanciële bijstandsoperatie van
5 miljard euro voorgesteld. Dat is het tweede deel van
het uitzonderlijke pakket van maximaal 9 miljard euro
dat op 18 mei door de Commissie is aangekondigd.

Wat de toekomst van het land op middellange termijn
betreft, hebben de Oekraïense regering en de
Commissie voorgesteld een platform voor de
wederopbouw van Oekraïne op te zetten, dat
internationale partners en financiële instellingen zou
bijeenbrengen en aansturen bij de uitvoering van het
wederopbouwplan “RebuildUkraine”. In het plan
voor de wederopbouw is een duidelijk Europees traject
voor Oekraïne uitgestippeld, waarbij de EU-steun
wordt gekoppeld aan van brede hervormingen en
anticorruptiemaatregelen.
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2. D
 E PANDEMIE OVERWINNEN
MET SOLIDARITEIT EN
WETENSCHAP
EEN PIONIER OP HET
GEBIED VAN VEILIGE EN
DOELTREFFENDE VACCINS EN
BEHANDELINGEN

83,4 % van de
volwassen EUbevolking is volledig
ingeënt (één of twee doses)
tegen COVID-19.

De coronapandemie heeft het leven van miljoenen
mensen in Europa en de rest van de wereld verstoord.
De omvang van de crisis was van dien aard dat alleen
de Unie de respons kon bieden die onze burgers nodig
hadden. Het was het moment voor Europa om op
te treden en het moment van de waarheid voor de
Europese Unie.

83,4

Vanaf het begin van de pandemie was de Europese
Commissie op drie fronten actief. Ten eerste hebben
we ons ingespannen om de verspreiding van het
coronavirus in te dammen en zoveel mogelijk mensen
te beschermen door vaccinatie. Ten tweede hebben
we op de economische schok gereageerd met een
ongekend herstelplan, met investeringen en
hervormingen. Ten derde zijn we op koers voor onze
groene en digitale transitie gebleven, omdat de
pandemie de nood aan verandering alleen maar heeft
versneld. Terugkijkend kunnen we gerust zeggen dat
de EU COVID-19 bekwaam, zorgvuldig en eensgezind
heeft aangepakt.
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TIJDLIJN GOEDKEURING: veilige en doeltreffende vaccins tegen COVID-19
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De eerste zending COVID-19-vaccins komt
aan in Abidjan, Ivoorkust.

RESULTATEN

Na een grondig onderzoek van 82 therapeutische
kandidaten in de laatste fase van de klinische
ontwikkeling stelde de Commissie in oktober 2021
een portefeuille van tien potentiële COVID-19geneesmiddelen samen. Ze hield daarbij rekening met
de verschillende groepen patiënten en de verschillende
stadia en de ernst van de ziekte. In mei 2022 zijn acht
COVID-19-behandelingen goedgekeurd. Er zijn ook
een aantal gezamenlijke aanbestedingscontracten
voor COVID-19-geneesmiddelen gesloten met de
fabrikanten, zodat de lidstaten gemakkelijker toegang
hebben tot COVID-19-behandelingen.

Dankzij de vaccinatiestrategie van de EU zijn meer
dan 1,7 miljard doses tegen COVID-19 geleverd in alle
hoeken van Europa. Een kolossale 83,4 % van de
volwassenen in de EU is volledig gevaccineerd (een
of twee doses) tegen de ziekte, terwijl 62 % een extra
booster heeft gekregen en duizenden levens zijn
gered.
In een vroeg stadium van de coronapandemie heeft
de Commissie namens de lidstaten afzonderlijke
aankoopovereenkomsten gesloten met producenten
van vaccins. In ruil voor het recht om binnen een
bepaalde termijn en tegen een afgesproken prijs een
bepaald aantal doses te kopen, heeft de Commissie
een deel van de aanloopkosten voor de
vaccinproducenten betaald. Het geld kwam uit het
instrument voor noodhulp, met een budget van
2,7 miljard euro. Zo heeft de Commissie in een
recordtijd bijgedragen tot de ontwikkeling en productie
van veilige en doeltreffende vaccins. Dankzij die
vooruitziendheid heeft Europa de ergste pandemie
van de voorbije honderd jaar bedwongen.

WERELDWIJD LEIDER
OP HET GEBIED VAN
VACCINSOLIDARITEIT
Vanaf de eerste dag van de coronapandemie heeft de
Commissie zich ingezet voor internationale
samenwerking bij de bestrijding van de pandemie. Wij
hebben niet alleen gekozen voor solidariteit binnen
Europa, maar ook met de rest van de wereld. De EU
is de grootste leverancier van COVID-19-vaccins ter
wereld en een van de belangrijkste Covax-donoren
(faciliteit voor wereldwijde toegang tot COVID-19vaccins) aan ontwikkelingslanden. Tussen november
2020 en juli 2022 voerde de EU ruim 2,4 miljard
doses uit naar in totaal 168 landen, waarvan 478
miljoen doses grotendeels via Covax werden gedoneerd
aan landen in nood, voornamelijk in Afrika.

Sinds 2020 zijn zes vaccins tegen COVID-19
goedgekeurd, nadat ze de strengste klinische
proeven en wettelijke goedkeuringsprocedures
ter wereld hadden doorlopen. Het voorbije jaar is
de Europese Commissie verder gegaan met de opbouw
van de grootste, veiligste en doeltreffendste
vaccinportefeuilles ter wereld voor inwoners van de
EU. Met acht ontwikkelaars en fabrikanten van vaccins
zijn contracten gesloten voor 4,2 miljard doses.
In het geval van nieuwe varianten zal de EU toegang
hebben tot de levering van aangepaste vaccins van
BioNTech-Pfizer en Moderna, als die in het najaar van
2022 worden goedgekeurd. Europa zal klaar zijn voor
een mogelijke nieuwe golf.

Tijdens de top EU-Afrikaanse Unie in februari 2022
werd het Global Gateway-investeringspakket voor
Afrika gelanceerd. De gezondheidscomponent van het
pakket omvat ten minste 425 miljoen euro om het
vaccinatietempo in Afrika op te voeren. Op de tweede
wereldwijde COVID-19-top in mei 2022 kondigde
voorzitter Von der Leyen in het licht van de gewijzigde
situatie op het vlak van aanbod en vraag naar vaccins
aan dat de inspanningen van de EU om het meest
efficiënte gebruik van beschikbare doses te steunen,
worden aangepast. Het gaat onder meer om een
toezegging van 450 miljoen euro voor het Global
Pandemic Preparedness Fund, onder voorbehoud van
overeenstemming over het bestuur van het fonds. Dat
illustreert de kracht van de EU-VS-agenda voor de
bestrijding van de wereldwijde pandemie: de
wereld vaccineren, levens redden en de mondiale
gezondheidsbeveiliging beter heropbouwen.

De gezondheid van de burgers wordt niet alleen
beschermd met vaccins; er is ook een behandeling
nodig. COVID-19-patiënten hebben nood aan veilige
en doeltreffende behandelingen om de infectie te
bestrijden, om hun vooruitzicht op een snel herstel te
verbeteren, om het aantal ziekenhuisopnames te
beperken en vooral om het verlies van mensenlevens
te voorkomen. De EU-strategie voor COVID-19geneesmiddelen ondersteunt de ontwikkeling en de
beschikbaarheid van geneesmiddelen, ook voor
patiënten die herstellen van COVID-19.
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HEROPENING VAN EUROPA EN
DE WERELD

Op middellange termijn zal ruim 1 miljard euro uit de
EU-begroting en uit de lidstaten worden gebruikt om
de productiecapaciteit in Afrika en de toegang
tot vaccins, geneesmiddelen en
gezondheidstechnologie te vergroten. Daarmee
wordt de doelstelling van de Afrikaanse Unie
ondersteund om tegen 2040 60 % van de op het
continent gebruikte vaccins lokaal te produceren en
tegelijk de lokale farmaceutische systemen te
versterken.

De coronapandemie is de eerste pandemie die moet
worden bestreden in het digitale tijdperk. Het digitale
EU-covidcertificaat is een cruciale innovatie
gebleken voor de respons van Europa en is snel een
wereldwijde standaard geworden. Het systeem is
goedgekeurd op 14 juni 2021 en biedt een
gemeenschappelijk kader voor de afgifte, controle en
aanvaarding van vaccinatie-, test- en herstelcertificaten
om het vrije verkeer te vergemakkelijken. Sinds de
verordening van toepassing is geworden, zijn in de
hele EU meer dan 2 miljard certificaten afgegeven.

In september 2021 werd met steun van de EU in ZuidAfrika de mRNA-hub voor technologieoverdracht
van de Wereldgezondheidsorganisatie opgericht. Op
regionaal niveau steunt de EU de oprichting van het
Afrikaans Geneesmiddelenbureau met knowhow en
subsidies. Op nationaal niveau ligt de klemtoon op het
vergroten van de productiecapaciteit en het creëren
van de juiste omstandigheden voor investeringen in
vooraanstaande partnerlanden, waaronder Ghana,
Rwanda, Senegal en Zuid-Afrika.
In juni 2022 richtten de EU en de lidstaten, onder
leiding van Spanje, ook een partnerschap met LatijnsAmerika en het Caraïbisch gebied op om de lokale
productie van vaccins, geneesmiddelen en andere
gezondheidstechnologie te ondersteunen en de
veerkracht van de gezondheidsstelsels daar te
versterken.
Tot slot heeft de EU het voortouw genomen bij de
wereldwijde handelsrespons op de
coronapandemie. Tijdens de 12 e ministeriële
conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in juni
2022 kwamen de leden overeen om met betrekking
tot COVID-19-vaccins af te zien van bepaalde
verplichtingen inzake intellectuele eigendom, op basis
van een tekst waarover de EU met succes heeft
onderhandeld met India, Zuid-Afrika en de Verenigde
Staten.

In 2020 besloot de 6-jarige
Adam King uit Ierland, die aan
de brozebottenziekte lijdt, de hele
wereld een virtuele knuffel te sturen
als symbool van hoop tijdens de
coronapandemie. Zijn idee reisde
tot in alle uithoeken van de wereld
en droeg bij tot onze collectieve
genezing.
Met dit systeem heeft de EU een wereldwijde
standaard ontwikkeld: behalve de 27 lidstaten
hebben 48 niet-EU-landen en -gebieden op vijf
continenten zich bij het systeem aangesloten. Het
digitale EU-covidcertificaat is niet alleen cruciaal
geweest voor de handhaving van het grondrecht op
vrij verkeer in de EU toen beperkingen werden ingesteld
om de verspreiding van COVID-19 te vertragen. Het
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heeft het ook bijgedragen tot de hervatting van veilig
internationaal reizen. Sinds augustus 2022 kunnen
wereldwijd meer dan 1,6 miljard mensen gebruikmaken
van digitale EU-covidcertificaten voor hun
internationale reizen.

afhankelijkheden te voorkomen. In overeenstemming
met onze nieuwe assertieve aanpak bij het verdedigen
en steunen van de belangen van onze bedrijven en
consumenten, hebben we autonome instrumenten
ingevoerd zoals het instrument voor internationale
overheidsopdrachten, een nieuwe verordening om
mogelijke verstorende effecten van buitenlandse
subsidies op de eengemaakte markt aan te pakken.

Door de aanhoudende onzekerheid over de ontwikkeling
van de pandemie is de toepassing van de verordening
inzake het digitale EU-covidcertificaat op voorstel van
de Commissie verlengd tot en met 30 juni 2023.

BOUWEN AAN EEN
STERKE EUROPESE
GEZONDHEIDSUNIE

Het gebruik van het digitale EU-covidcertificaat gaat
samen met Re-open EU, een applicatie voor het web
en mobiele telefoons waarmee Europeanen actuele
informatie in 24 talen kunnen vinden over reis- en
gezondheidsmaatregelen in Europese landen. Re-open
EU is uitgegroeid tot de meest gebruikte mobiele
applicatie die ooit door de EU-instellingen is
gemaakt, met bijna 4 miljoen downloads en 43
miljoen bezoekers.

Dit is de eerste pandemie sinds het ontstaan van de
Europese Unie die een dermate hoge tol heeft geëist
in Europa. In de toekomst kunnen we met soortgelijke
uitbraken worden geconfronteerd. Door het verlies aan
biodiversiteit en de klimaatverandering zouden andere
zoönotische virussen kunnen overgaan van dieren op
mensen. Bij een nieuwe pandemie moeten we er zeker
van zijn dat alle Europese landen even goed zijn
voorbereid en kunnen reageren. Dat is een duidelijke
les die we uit de pandemie hebben getrokken, en het
is een van de belangrijkste redenen waarom de
Commissie-Von der Leyen de basis voor een
Europese gezondheidsunie heeft gelegd.

Om te garanderen dat nationale apps voor
contacttracing met elkaar kunnen communiceren over
de grenzen heen, heeft de Commissie een Europese
gatewaydienst voor interoperabiliteit opgezet. In het
najaar van 2021 wisselden 19 lidstaten via die
E u r o p e s e g a t e w a y i n fo r m a t i e o v e r
risicocontacten uit, waarbij de nationale apps meer
dan 70 miljoen keer werden gedownload. Dat komt
overeen met 23 % van de bevolking in de aangesloten
lidstaten. De nationale apps en de Europese gateway
zijn ontworpen als tijdelijke instrumenten die na afloop
van de pandemie worden opgeheven. Tot dusver
hebben negen lidstaten hun mobiele apps stopgezet.

De Europese gezondheidsunie is de volgende stap
naar een betere EU. Ze is bedoeld om de lichamelijke
en geestelijke gezondheid van de EU-burgers beter te
beschermen, de EU en haar lidstaten in staat te stellen
toekomstige pandemieën te voorkomen en aan te
pakken, en de veerkracht van de Europese
gezondheidszorg te versterken.

Na de heropening van Europa voor binnen- en
buitenlandse reizen heeft de Commissie in mei 2022
het EU-noodplan voor vervoer gepresenteerd. Dat
is gebaseerd op de eerste ervaringen met de green
lanes, die bedoeld waren om tijdens de pandemie
goederen te kunnen blijven vervoeren en leveren aan
consumenten over de grenzen heen. Het plan moet de
veerkracht van de Europese vervoerssector versterken
in tijden van crisis.

Het dringendste aandachtspunt van de Europese
gezondheidsunie is crisisparaatheid en -respons. De

Tot slot hebben we ook ons handelsbeleid versterkt
met de in februari 2021 aangenomen mededeling
“Een open, duurzaam en assertief handelsbeleid”.
Ons open handelsbeleid blijft cruciaal voor de
economische en geopolitieke ambities van de EU.
Open, op regels gebaseerde handel ondersteunt
werkgelegenheid en groei in de EU, draagt bij tot de
opbouw van veerkrachtige en gediversifieerde
toeleveringsketens en waarborgt de toegang tot de
nodige goederen en grondstoffen om nadelige
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autoriteit voor paraatheid en respons inzake
noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA)
opgericht. Die daagt bij tot de ontwikkeling, productie
en aanleg van voorraden van geneesmiddelen, vaccins
en andere medische tegenmaatregelen, zoals
persoonlijke bescherming, waaraan het tijdens de
eerste fase van de pandemie vaak ontbrak. HERA zal
bijdragen tot een betere preventie en opsporing
van en een snellere reactie op noodsituaties op
het gebied van de volksgezondheid in de EU en de
wereld. In haar eerste jaar heeft HERA een
deskundigengroep voor COVID-19-varianten opgericht
die mutaties in het oog houdt. Ze heeft vaccins tegen
de apenpokken aangekocht en EU FAB opgericht, een
netwerk van altijd beschikbare productiecapaciteit
voor vaccins en geneesmiddelen dat kan worden
geactiveerd tijdens toekomstige crises. Ze is ook
begonnen met de aanleg van voorraden van
apparatuur en geneesmiddelen tegen chemische en
nucleaire dreigingen.

Europese medewetgevers hebben de laatste hand
gelegd aan de verordening betreffende ernstige
grensoverschrijdende bedreigingen van de
gezondheid, die de EU een rechtskader biedt om snel
op dergelijke bedreigingen te reageren
In september 2021 werd naar aanleiding van de
toespraak over de Staat van de Unie de nieuwe

De gezondheid in de EU
verbeteren en bevorderen

Met de nieuwe Europese
ruimte voor
gezondheidsdata
zet de Commissie een
historische stap naar digitale
gezondheidszorg in de EU.

Mensen in de Unie
beschermen tegen ernstige
grensoverschrijdende
bedreigingen van de gezondheid

Er kan snel op varianten worden gereageerd omdat
de Commissie de lidstaten in een vroeg stadium van
de pandemie heeft gevraagd om het aantal
genoomsequentieanalyses te verhogen en de
aanwezigheid van varianten te monitoren bij ten
minste 5 % en bij voorkeur 10 % van de positieve
testresultaten. Zij heeft daarvoor 110 miljoen euro
steun verstrekt via het Europees Centrum voor
ziektepreventie en -bestrijding. Met nog eens
123 miljoen euro uit Horizon Europa, het onderzoeksen innovatieprogramma van de EU, beschikt de Unie
over een aanzienlijke capaciteit om de opkomst van
nieuwe varianten in het oog te houden.

Geneesmiddelen, medische
hulpmiddelen en producten
die in een crisis van belang
zijn, verbeteren

De gezondheidsstelsels
versterken
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De pandemie had en heeft nog altijd ernstige gevolgen
voor patiënten, medisch en zorgpersoneel en de
gezondheidszorg in Europa. Het EU4Healthprogramma gaat verder dan crisisrespons en richt
zich op de veerkracht van gezondheidszorgstelsels.
Op basis van de succesvolle respons op de pandemie
investeert EU4Health 5,3 miljard euro in maatregelen
met toegevoegde waarde van de EU en helpt zij de
gezondheidszorg in de lidstaten extra capaciteit op te
bouwen en van de pandemie te herstellen.

grensoverschrijdende samenwerking op het gebied
van kanker. Op Wereldkankerdag in februari 2022
opende de Commissie een nieuw kankerregister dat
de vooruitgang van de lidstaten op het gebied van
kankerbestrijding in kaart brengt en prioriteiten voor
samenwerking stelt.
Met de nieuwe E u r o p e s e r u i m t e v o o r
gezondheidsdata zet de Commissie een historische
stap naar digitale gezondheidszorg in de EU. Met
dit voorstel geeft de Commissie de burgers volledige
controle over hun gezondheidsgegevens en maakt zij
een betere gezondheidszorg in de hele EU mogelijk.
Het zal ook de totstandkoming van een echte Europese
eengemaakte markt voor digitale gezondheidsdiensten
en -producten bevorderen. De ruimte zal een
consistent, betrouwbaar en efficiënt kader bieden voor
het gebruik van gezondheidsgegevens voor onderzoek,
innovatie, beleidsvorming en regelgeving, waarbij de
strenge EU-normen voor gegevensbescherming
ten volle worden nageleefd. Dat is van onschatbare
waarde voor wetenschappers, onderzoekers,
innovatoren en beleidsmakers die aan nieuwe
levensreddende behandelingen werken.

De farmaceutische strategie voor Europa, die in
november 2020 is aangenomen, bevat concrete
initiatieven om de toegang tot veilige, hoogwaardige
en betaalbare geneesmiddelen voor alle patiënten in
de EU te waarborgen, tegemoet te komen aan
onvervulde medische behoeften en tegelijk
wetenschappelijke en technologische innovatie te
bevorderen. De bedoeling is ook de
voorzieningszekerheid te verbeteren, tekorten aan
te vullen en de strategische autonomie van de EU te
bevorderen, zodat we ook in tijden van crisis
geneesmiddelen kunnen leveren. In maart 2022 werd
de opdracht van het Europees Geneesmiddelenbureau
versterkt om tekorten aan kritieke geneesmiddelen
beter te monitoren en te beperken.

Dankzij veilige en doeltreffende vaccins, een hoge
vaccinatiegraad, doeltreffende behandelingen,
innovaties zoals het digitale EU-covidcertificaat, een
sterker Europees Centrum voor ziektepreventie
en -bestrijding, dat wordt ondersteund door HERA, de
aanleg van medische noodvoorraden en een
uitgebreide testcapaciteit is de EU nu buitengewoon
goed gewapend tegen de coronapandemie en
toekomstige gezondheidscrises.

Een vlaggenschipinitiatief van de gezondheidsunie is
het Europees kankerbestrijdingsplan. Met
4 miljard euro financiering, waaronder
1,25 miljard euro uit het EU4Health-programma,
versterkt het plan nu al de preventie van en het
onderzoek naar kanker en de patiëntenzorg. De
Commissie is in alle lidstaten begonnen aan de
oprichting van Europese centra en netwerken voor
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3. L
 EIDER VAN DE GROENE,
DIGITALE EN EERLIJKE
TRANSITIE
NEXTGENERATIONEU: EEN
HISTORISCHE KANS

Tot dusver is in het kader
van de herstel- en
veerkrachtfaciliteit ruim
100 miljard euro uitbetaald
aan de lidstaten.

Bij de start van de Commissie-Von der Leyen hebben
we een nieuwe en ambitieuze koers voor de Europese
Unie bepaald: de bouw van een groener, digitaal en
sociaal rechtvaardig Europa. COVID-19 en de
agressie van Rusland tegen Oekraïne hebben
bewezen dat we vanaf het begin juist hebben
gehandeld. De lockdowns hebben de digitale transitie
van onze economie versneld. Op enkele weken tijd
werd een waarde aan digitale innovatie en
transformatie voor vele jaren gecreëerd. De pandemie
heeft ook aangetoond dat we de band met onze
planeet moeten herstellen. Veel Europeanen hebben
het belang van de natuur in hun leven opnieuw
ontdekt. Bovendien heeft het Kremlin met zijn
energiechantage voor een extra reden gezorgd om
niet langer afhankelijk te zijn van Russische fossiele
brandstoffen. Verenigd in solidariteit verslaat de EU
niet alleen het virus, blaast ze haar economie nieuw
leven in en steunt ze Oekraïne, maar investeert ze ook
met vertrouwen in een sterke en duurzame toekomst
voor de volgende generatie Europeanen.

2 biljoen euro waard. In het voorjaar van 2022 had
de Commissie al bijna alle nationale herstel- en
veerkrachtplannen van de lidstaten goedgekeurd. Van
de investeringen is bijna 40 % bestemd voor
klimaatmaatregelen en ruim 26 % voor de digitale
transitie. De herstel- en veerkrachtplannen omvatten
ook een schat aan structurele hervormingen die
een langdurige impact zullen hebben en de groene en
digitale transitie zullen versnellen. Tot dusver is in het
kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit meer dan
100 miljard euro uitbetaald aan de lidstaten. De
Commissie schat dat de stimulans van
NextGenerationEU-investeringen de economische
groei van de EU kan aanzwengelen met 1,5 %
tegen 2027 en twee miljoen nieuwe banen kan helpen
creëren.

Dat is de belofte van NextGenerationEU, het
historische herstelplan voor Europa. Het plan is
goed voor meer dan 800 miljard euro. In combinatie
met de langetermijnbegroting van de EU voor 2027
is het Europese stimuleringspakket in totaal meer dan

NextGenerationEU investeert in duurzame energie om
de groene transitie te versnellen en, in het licht
van de Russische invasie van Oekraïne, de EU ruim
vóór 2030 onafhankelijk te maken van Russische

800 miljard euro

40 %

26 %

NextGenerationEUherstelplan

investeringen voor
klimaatmaatregelen

investeringen voor
de digitale transitie
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fossiele brandstoffen, dankzij het REPowerEU-plan.
We investeren in groenere steden met natuurherstel
en in een verbonden platteland met
hogesnelheidsinternet. We investeren in de
hoogtechnologische industriële basis van Europa, van
groen staal tot duurzame batterijen en microchips. En
we investeren in gelijk- en hoogwaardige onderwijsen beroepskansen voor jongeren in de hele Europese
Unie.

bedrijven te laten profiteren van diepe, efficiënte en
betrouwbare financieringsbronnen, ongeacht waar in
de EU zij zich bevinden.

IN 2050 HET EERSTE
KLIMAATNEUTRALE
CONTINENT

Voor de financiering van NextGenerationEU ligt de
Commissie op schema om de grootste uitgever van
groene obligaties ter wereld te worden waarmee
groene beleidsdoelstellingen worden gefinancierd. Tot
250 miljard euro van de financiering zal worden
a a n g e t r o k ke n v i a g r o e n e o b l i g a t i e s v a n
NextGenerationEU, oftewel 30 % van
NextGenerationEU. De uitbetalingen van de Commissie
in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit
liggen ook op schema en hangen af van de uitvoering
van de overeengekomen (structurele) hervormingen
door de lidstaten, zoals het aanmoedigen van innovatie
of het beschermen van de rechtsstaat.
Maatschappelijke organisaties, lokale en
regionale belanghebbenden en sociale en
economische partners dragen bij tot investeringen
in gebieden waar die het hardst nodig zijn.
Duurzame financiering vormt de kern van de groene
en de digitale transitie. Sinds de Commissie in april
2021 haar ambitieuze en alomvattende pakket voor
duurzame financiering heeft aangenomen, is de EU
wereldleider in het vaststellen van ecologische, sociale
en governancenormen op de financiële markten. De
EU-taxonomie creëert een compleet nieuw
classificatiesysteem voor duurzame activiteiten. Om
groenwassen tegen te gaan, moderniseert de
Commissie ook de EU-wetgeving voor
duurzaamheidsrapportage door bedrijven,
waardoor grote ondernemingen verplicht zijn
informatie over hun activiteiten bekend te maken. In
combinatie met hervormingen van de kapitaalmarkten
bouwt de Commissie aan een eengemaakte markt
voor kapitaal, niet alleen om particuliere
investeringen naar de groene en digitale transitie te
leiden, maar ook om consumenten, investeerders en

De Europese Green Deal is het stappenplan van
Europa om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale
continent te worden en de Agenda 2030 voor
duurzame ontwikkeling uit te voeren. Van de pandemie
tot de oorlog van Rusland tegen Oekraïne is de
Europese Commissie wat betreft de groene transitie
op schema gebleven en heeft zij haar inspanningen
zelfs verdubbeld. We doen dat opnieuw met
REPowerEU. Niet alleen hangt de gezondheid van de
inwoners van de EU af van de gezondheid van onze
planeet. De energiezekerheid van de EU hangt ook af
van een massale overschakeling op duurzame energie.
De groene transitie is een kans voor deze generatie
om het welzijn en de weerbaarheid van onze burgers,
wilde diersoorten en onze planeet te verbeteren.
De Commissie-Von der Leyen presenteerde de
Europese Green Deal amper tien dagen nadat zij aan
het werk was gegaan. Sindsdien heeft de EU versneld
actie ondernomen om de uitstoot van broeikasgassen
terug te dringen, in groene technologie te investeren
en de natuur te beschermen. Dankzij de klimaatwet
hebben we onze ambitie voor 2050 omgezet in
bindende EU-wetgeving.
In de klimaatwet is ook een tussentijds streefcijfer
vastgelegd, namelijk om de netto uitstoot van
broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55 % te
verlagen ten opzichte van 1990. Het Fit for 55-pakket,
dat de Commissie in de zomer van 2021 heeft
gepresenteerd, bevat de nodige concrete stappen om
De netto uitstoot van broeikasgassen
verminderen met MINSTENS
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In maart 2021 publiceerde de Commissie een actieplan
voor de ontwikkeling van de biologische sector,
waarmee ze landbouwers in de EU wil helpen om tegen
2030 25 % van de landbouwgrond op biologische wijze
te bebouwen. Tegen datzelfde jaar moet ook de
biologische aquacultuur aanzienlijk zijn toegenomen.
In het actieplan worden concrete maatregelen

onze ambitie te verwezenlijken. De Europese Green
Deal is het uitgebreidste transformatieplan ter wereld.
Europa beschikt over de visie en de doelstellingen, en
met NextGenerationEU over de nodige investeringen.
Het is nu tijd om de uitvoering te versnellen met
de volgende instrumenten:
In januari 2022 heeft de Commissie de nieuwe

Fit for 55-pakket, met
handel in emissierechten, regelgeving
en streefcijfers

Mechanisme voor
koolstofcorrectie
aan de grens

EU-taxonomie
voor duurzame
activiteiten

Van boer tot
bord-strategie

Alternatieve
brandstoﬀen en
infrastructuur
in het vervoer

Renovatiegolf

Actieplan om alle
verontreiniging
tot nul terug te
dringen

Pakket circulaire
economie

Bosstrategie

Strategie voor
duurzame en
slimme mobiliteit

Biodiversiteitsstrategie

voorgesteld om zowel de consumptie als de productie
van biologische producten te stimuleren, in combinatie
met een verdere verduurzaming van de sector.

richtsnoeren voor staatssteun ten behoeve van
klimaat, milieubescherming en energie (CEEAG)
vastgesteld, die een flexibel, geschikt kader creëren
om de lidstaten te helpen bij het verlenen van de
nodige steun om de doelstellingen van de Europese
Green Deal op gerichte en kosteneffectieve wijze te
verwezenlijken.

Ook in maart 2022 diende de Commissie een pakket
voorstellen in om duurzame producten de norm op
de EU-markt te maken. Nieuwe regels maken producten
duurzamer, beter herbruikbaar, op te waarderen en te
herstellen, beter recycleerbaar en energie- en
hulpbronnenefficiënter. De voorstellen zijn gebaseerd
op de huidige voorschriften voor ecologisch ontwerp,
die in 2021 alleen al hebben geleid tot een daling van
het jaarlijkse energieverbruik van
consumentenelektronica, zoals huishoudelijke
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apparaten, met 10 %. Dat leverde de consumenten in
de EU een besparing van 120 miljard euro op. In het
kader van het nieuwe pakket heeft de Commissie ook
plannen gepresenteerd om textiel duurzamer en beter
herstelbaar en recycleerbaar te maken. Daarnaast
heeft zij nieuwe regels voorgesteld om consumenten
meer inspraak te geven in de groene transitie, zodat
zij beter worden geïnformeerd over de ecologische
duurzaamheid van producten en beter beschermd zijn
tegen groenwassen.

Om de groene transitie in Europa tot een succes te
maken, hebben we de steun en actieve
betrokkenheid van burgers en bedrijven in de hele
Europese Unie nodig. De Europese Green Deal omvat
daarom een Europees klimaatpact dat burgers in
de hele EU samenbrengt als vrijwillige ambassadeurs
voor klimaat en duurzaamheid.
De behoefte aan creatieve samenwerking vanuit de
basis om oplossingen voor de klimaatverandering te
ontwikkelen is ook de reden waarom voorzitter Von
der Leyen in haar toespraak over de Staat van de Unie
in 2020 het Nieuw Europees Bauhaus aankondigde,
een beweging om van de groene transitie een
duurzame, mooie en inclusieve ervaring in het dagelijks
leven van burgers te maken. In september 2021
maakte de Commissie de twintig winnaars van de
“Nieuw Europees Bauhaus-prijzen” en de “rijzende
sterren van het Nieuw Europees Bauhaus” bekend. Om
de groeiende beweging een openbare ruimte te bieden,
lanceerde de Commissie in het voorjaar van 2022 het
Nieuw Europees Bauhaus Lab en in de zomer het
festival van het Nieuw Europees Bauhaus. Het lab
ondersteunt de beweging bij het testen van de
instrumenten, oplossingen en beleidsmaatregelen die
de transformatie in de praktijk zullen vergemakkelijken.
Ook het nieuwe onderzoekscentrum van de Commissie
in Sevilla brengt deze ideeën in de praktijk: het gebouw
zal niet alleen volledig koolstofneutraal, maar ook
energiepositief zijn. Het Nieuw Europees Bauhaus
toont aan dat de Europese Green Deal meer is dan
het vinden van inspirerende, doeltreffende oplossingen
voor de klimaatverandering; het gaat erom het leven
van mensen te verbeteren door de manier
waarop we onze huizen, steden en gemeenten
ontwerpen en bouwen.

In juni 2022 presenteerde de Commissie twee nieuwe
wetten om de natuur in de hele EU te herstellen.
De voorgestelde wet natuurherstel is een essentiële
stap om de zwaarste gevolgen van klimaatverandering
en biodiversiteitsverlies te voorkomen. De klemtoon
ligt op het herstel van waterrijke gebieden,
rivieren, bossen, grasland, mariene ecosystemen
en stedelijke gebieden in de EU, en van de soorten
die daar leven. De onlangs voorgestelde regels voor
chemische pesticiden zullen het pesticidengebruik
tegen 2030 met 50 % verminderen, de ecologische
voetafdruk van het voedselsysteem van de EU
verkleinen, de gezondheid en het welzijn van burgers
en werknemers in de landbouw beschermen en de
economische verliezen als gevolg van de achteruitgang
van de bodemgezondheid en het door pesticiden
veroorzaakte verlies van bestuivers helpen beperken.
Dit maakt deel uit van de EU-strategie om tegen 2030
ten minste 30 % van de landoppervlakte en 30 % van
de zeegebieden wettelijk te beschermen, zoals
vastgesteld in de biodiversiteitsstrategie van de EU.
De Commissie heeft ook voorgesteld om goederen en
grondstoffen die ontbossing in andere delen van de
wereld in de hand werken, te verbieden op de
eengemaakte markt van de EU.
Pesticidengebruik VERMINDEREN
met

Het Nieuw Europees
Bauhaus is een beweging
die van de groene transitie
een duurzame en inclusieve
ervaring in het dagelijks leven
van burgers wil maken.

50 % tegen 2030
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In juni 2022 heeft de Commissie
duurzaamheidscriteria stevig verankerd in haar
bilaterale handelsovereenkomsten. Dat is van
belang omdat de EU de grootste handelsmacht ter
wereld is. Na een evaluatie van de
duurzameontwikkelingsaspecten van onze
handelsovereenkomsten zal de EU nauwer met haar
handelspartners samenwerken om de belangrijkste
duurzaamheidscriteria te handhaven en toe te passen,
met name de Overeenkomst van Parijs en de
arbeidsverdragen van de Internationale
Arbeidsorganisatie. De handelsovereenkomst tussen
de EU en Nieuw-Zeeland, die op 1 juli 2022 is gesloten,
is een eerste bewijs van onze nieuwe ambitie. De
overeenkomst bevat geavanceerde bepalingen over
handel en duurzaamheid, waaronder sancties in
verband met de naleving van de Overeenkomst van
Parijs.

Op het wereldtoneel heeft de Europese Unie tijdens
de Conferentie van de Verenigde Naties over
klimaatverandering (COP26) in november 2021 in
Glasgow aangedrongen op aanzienlijke vooruitgang
bij de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs,
zodat de mondiale ambitie om de opwarming van de
aarde tot 1,5 °C te beperken haalbaar blijft. Als zeer
innovatieve en geïndustrialiseerde regio stimuleert
het leiderschap van de EU anderen om te volgen.
In Glasgow heeft de Commissie 1 miljard euro
toegezegd voor de bescherming van de bossen in de
wereld, die essentieel zijn voor de beperking van de
klimaatverandering en de bescherming van de
biodiversiteit. Ons baanbrekende partnerschap voor
een rechtvaardige energietransitie met Zuid-Afrika
helpt het land het gebruik van steenkool af te bouwen
tot nul en zal als model dienen voor samenwerking
op het gebied van klimaat en technologie met andere
partners, waaronder Vietnam. De EU en haar lidstaten
blijven de grootste leveranciers van publieke
klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden. En
onze groene alliantie met Japan bevestigt onze nauwe
samenwerking met democratieën die tegen 2050
klimaatneutraal willen zijn.

Ook in juni, tijdens de 12e ministeriële conferentie van
de Wereldhandelsorganisatie, heeft de EU bijgedragen
tot een baanbrekende overeenkomst om
wereldwijd schadelijke visserijsubsidies aan te
pakken. De overeenkomst verbiedt subsidies voor
illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij
en overbeviste bestanden, twee plagen waardoor onze
oceanen worden leeggevist. Om dit te handhaven en
het voortouw te nemen bij een collectieve mondiale
aanpak voor de bescherming en het herstel van de
volle zee, heeft de Commissie haar nieuwe agenda
voor internationale oceaangovernance bekendgemaakt.
We houden onze oceanen in stand voor toekomstige
generaties.

EUROPA’S DIGITALE
DECENNIUM BEGUNSTIGEN
De EU is een wereldwijde voortrekker op weg naar een
veilige en betrouwbare digitale wereld. De
coronapandemie heeft aangetoond wat de voordelen
van digitalisering zijn in ons dagelijks leven, en
waarom de digitale transitie van Europa waarin
de mens centraal staat de juiste weg voorwaarts
is. De vrijheid om contact te houden met vrienden en
familie over de grenzen heen mag geen voorrecht,
maar moet een recht zijn. Op afstand werken of
studeren wordt voor steeds meer EU-inwoners snel
realiteit, wat nieuwe mogelijkheden creëert voor jonge
gezinnen, bedrijven en plattelandsgemeenschappen.
Nu ons persoonlijk en professioneel leven zich steeds
meer online afspeelt, moeten ook onze grondrechten
en gegevens online beter beschermd worden.

Maria Teresa Ferres, afstammeling
van vijf generaties Catalaanse
vissers, richtte de coöperatie “Zee
van vrouwen” op, die ethische
betrokkenheid bij de zee en de
zichtbaarheid van de rol van vrouwen
in de visserijsector promoot.

In januari 2022 heeft de Commissie een ontwerp voor
een Europese verklaring over digitale rechten en
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De Commissie heeft in april 2021 haar langverwachte
ontwerpwet inzake artificiële intelligentie (AI)
gepubliceerd. Dat is de meest toekomstgerichte
poging ter wereld om AI-technologie te reguleren, met
een risicogebaseerde, sectoroverschrijdende
regelgeving voor het gebruik van AI-systemen in de
EU en haar eengemaakte markt. De Commissie wil in
de hele EU consistente regels voor AI om
rechtszekerheid te bieden, investeringen en innovatie
in AI aan te moedigen en het publiek ervan te
overtuigen dat AI-systemen worden gebruikt volgens
de Europese waarden en grondrechten.

technologiebedrijven met veel praktijken en digitale
diensten reguleert.
In april dit jaar is een nieuwe mijlpaal bereikt met de
wet inzake digitale diensten, een wereldprimeur
op het gebied van digitale regelgeving. Deze wet gaat
uit van het principe dat wat offline illegaal is, ook
online illegaal moet zijn: voor zeer grote onlineplatforms
en zoekmachines zullen strengere eisen gelden voor
de bescherming van hun gebruikers tegen illegale
content, goederen en diensten. Bovendien zullen
onlineplatforms en zoekmachines de bredere schade
die hun activiteiten en algoritmen kunnen opleveren
voor de grondrechten, het welzijn van kinderen en de
maatschappelijke dialoog moeten beoordelen en
beperken. Zowel de wet digitale markten als de wet
inzake digitale diensten zijn begin juli door de plenaire
vergadering van het Europees Parlement aangenomen,
zullen dit jaar in werking treden en in 2023 van
toepassing worden.

De datagovernanceverordening die de Commissie
in het najaar van 2021 met het Europees Parlement
en de Raad is overeengekomen, vergroot het
vertrouwen in het delen van gegevens. Ze werd in
februari 2022 aangevuld met een voorstel voor een
besluit inzake data waarin nieuwe regels worden
vastgesteld over wie in alle economische sectoren
gegenereerde data mag gebruiken en raadplegen in
de EU. De Commissie stelt op strategische gebieden
ook gemeenschappelijke Europese dataruimten in,
waar particuliere en publieke actoren bij worden
betrokken.

Een digitale transitie waarin de mens centraal staat,
is de fundering waarop de vier pijlers van het digitale
decennium van Europa rusten: burgers mondiger
maken met digitale vaardigheden; digitalisering van
bedrijven; digitalisering van openbare diensten; en
versterking van de digitale infrastructuur. In juli 2022
is met het Europees Parlement en de Raad
overeenstemming bereikt over het beleidsprogramma
“Traject naar het digitale decennium”, waarin
concrete doelstellingen voor de vier pijlers en een
robuust uitvoeringsmechanisme zijn vastgesteld. Met
de 250 miljard euro van NextGenerationEU om de
digitalisering te stimuleren, boekt Europa vooruitgang
op het vlak van alle vier de pijlers. Zo zal de Commissie
dit jaar haar voorstel voor wetgeving inzake
connectiviteitsinfrastructuur aannemen om de

In maart 2022 hebben de medewetgevers van de EU
een mijlpaal bereikt over de wet digitale markten,
die de activiteiten van grote digitale platforms of
“poortwachters” reguleert om een open en eerlijke
Europese digitale eengemaakte markt te garanderen.
Die poortwachters zullen onderworpen zijn aan een
aantal duidelijk omschreven verplichtingen en
verboden die grote digitale ondernemingen beletten
misbruik te maken van hun marktmacht en nieuwe
spelers in staat stellen om op de markt te komen. Met
de wet digitale markten zal de Commissie de eerste
handhavingsinstantie ter wereld zijn die grote

Digitale
vaardigheden

Digitale transformatie
van bedrijven

Digitalisering van
overheidsdiensten
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Veilige en duurzame
digitale infrastructuur

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie,
bezoekt het bedrijf Advanced Semiconductor Materials
Lithografie (ASML) in Eindhoven, Nederland.

beginselen voorgesteld. De Commissie onderhandelt
nu met het Europees Parlement en de Raad over de
definitieve tekst, die door de drie instellingen moet
worden aangenomen. Dit voorstel volgt op een aantal
belangrijke Europese wetteksten over een veiligere en
vrijere digitale ruimte in Europa en daarbuiten.
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digitale euro. Een digitale vorm van centrale-bankgeld
zou consumenten en bedrijven meer keuze bieden.
Rekening houdend met digitalisering, snelle
veranderingen in het betaallandschap en de opkomst
van cryptoactiva, kan de digitale euro een aanvulling
vormen op contant geld en inspelen op nieuwe
betaalbehoeften.

efficiëntere en snellere uitrol van elektronische
communicatienetwerken met zeer hoge capaciteit,
waaronder glasvezel en 5G, in de hele EU te
bevorderen.
Het voorstel voor een Europese chipverordening,
dat de Commissie in februari 2022 heeft aangenomen,
is een vlaggenschipproject voor de transformatie van
de EU. Er is geen digitale toekomst zonder chips. Ze
zitten in onze telefoons, computers, auto’s, medische
apparaten en alle geconnecteerde apparaten. Door de
aanhoudende verstoringen van de toeleveringsketen
als gevolg van de coronapandemie waren er meer
investeringen nodig, waarbij werd voortgebouwd op
de Europese onderzoeksbasis voor
halfgeleideronderzoek om weer op topniveau te
kunnen ontwerpen en produceren. De EU en de
lidstaten mobiliseren 43 miljard euro aan
overheidsinvesteringen. Hierdoor heeft de grootste
chipfabrikant in de Verenigde Staten al besloten om
ook 19 miljard euro in de EU te investeren.

Om de financiële stabiliteit te behouden en tegelijkertijd
innovatie mogelijk te maken en de cryptoactivasector
aantrekkelijker te maken, is de EU de eerste regelgevende
instantie ter wereld die haar burgers beschermt tegen
een aantal risico’s die verbonden zijn aan investeringen
in cryptoactiva. In juni 2022 hebben de medewetgevers
van de EU een mijlpaalakkoord bereikt over de door de
Commissie voorgestelde verordening inzake
cryptoactiva.
Het ruimtevaartprogramma van de EU biedt al
nuttige data en diensten voor een breed scala aan
dagelijkse toepassingen, bijvoorbeeld ter ondersteuning
van commercieel transport en persoonlijke navigatie,
precisielandbouw en oplossingen voor
klimaatverandering. In februari 2022 heeft de Europese
Commissie twee nieuwe vlaggenschipinitiatieven
voorgesteld om beveiligde satellietconnectiviteit
en ruimteverkeersbeheer te stimuleren.

Het voorstel voor
een Europese
chipverordening is een
vlaggenschipproject voor de
transformatie van de EU.

De in juni 2021 opgerichte Handels- en
Technologieraad EU-VS biedt de Europese Unie en
de Verenigde Staten een doeltreffend platform om hun
benaderingen op elkaar af te stemmen en meer samen
te werken op het gebied van belangrijke digitale,
technologische, economische en handelskwesties. Deze
raad is op 29 september 2021 voor het eerst
bijeengekomen in Pittsburgh, Pennsylvania, en op 16
mei 2022 de tweede keer in Parijs-Saclay, Frankrijk. De
covoorzitters, een van de EU en een van de VS, bouwden
voort op bestaande, sterke fundamenten en kondigden
nieuwe initiatieven aan op het gebied van
toeleveringsketens, voedselzekerheid, opkomende
technologie, digitale infrastructuur en handel. Deze
initiatieven zullen onze gedeelde democratische
waarden versterken en het trans-Atlantisch mondiaal
concurrentievermogen versterken. Ook zullen zij
werknemers en gezinnen aan weerszijden van de
Atlantische Oceaan ten goede komen en de mondiale
digitale en technologische transitie vormgeven.

Tegelijkertijd heeft de Commissie een herziene
mededeling gepubliceerd over staatssteunregels voor
belangrijke projecten van gemeenschappelijk
Europees belang, ter ondersteuning van grote
grensoverschrijdende infrastructuurinvesteringen in
baanbrekende innovaties, bijvoorbeeld voor de
waardeketen van batterijen.
Twee nog onontgonnen gebieden van de digitale
transitie zijn financiën en ruimtevaart, en ook op deze
gebieden is de EU een pionier. In januari 2021 zijn de
Commissie en de Europese Centrale Bank
overeengekomen samen te werken aan een analyse van
verschillende ontwerpopties en de daarmee
samenhangende regelgevende implicaties van de

Daarnaast zijn voorzitter Von der Leyen en de Indiase
premier Narendra Modi in april 2022 overeengekomen
een Handels- en Technologieraad EU-India op te
richten om belangrijke economische, technologische en
handelsuitdagingen aan te pakken en de samenwerking
op deze gebieden te bevorderen. De Europese Unie
werkt samen met gelijkgestemde partners over de hele
wereld om mondiale regels op digitaal gebied vorm te
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geven. We verbeteren onze digitale betrekkingen met
belangrijke partners om de regels voor digitale handel
vast te stellen en koppelen dit aan de projectie van onze
interne hervormingen. Tijdens de top EU-Japan in mei
2022 is een digitaal partnerschap met Japan gesloten,
en gelijkaardige onderhandelingen met Singapore en
Zuid-Korea zijn gaande.

voor ten minste 200 deeptech-start-ups in Oekraïne.
Ook heeft zij nog eens 74 innovatieve start-ups en
kleine en middelgrote ondernemingen geselecteerd, die
naar verwachting 382 miljoen euro zullen ontvangen.
De nieuwe Europese innovatieagenda werd in juli
2022 goedgekeurd. Deze omvat vijf belangrijke
vlaggenschipprogramma’s waarmee de EU wereldleider
op het gebied van deeptech-innovatie moet worden.
Dit zou potentieel ongeveer 45 miljard euro van
particuliere institutionele beleggers kunnen mobiliseren
om scale-ups te ondersteunen. Daarnaast zal in het
kader van de innovatieagenda een programma worden
vastgesteld om 1 miljoen personen op te leiden in
deeptech-vaardigheden, met name op het gebied van
deeptech-domeinen van geavanceerde materialen,
synthetische biologie tot schone technologie.

ONDERZOEK EN INNOVATIE
VAN WERELDKLASSE
Horizon Europa is het grootste transnationale
onderzoeks- en innovatieprogramma ter wereld met
95,5 miljard euro aan financiering voor de periode tot
2027. Zowel de groene als de digitale transitie in
Europa zijn afhankelijk van onderzoek en innovatie van
wereldklasse. De Commissie heeft in september 2021
de aftrap gegeven voor vijf EU-onderzoeks- en
innovatiemissies om concrete oplossingen te
bedenken voor een aantal van onze grootste
uitdagingen.

De Commissie intensiveert ook de inspanningen om
een voortrekkersrol te spelen bij projecten op het gebied
van groene technologie met de lancering van de EUCatalyst, een nieuw partnerschap dat gericht is op het
stimuleren en opschalen van investeringen in EUprojecten met een grote impact op het gebied van
kritieke klimaattechnologieën die naar verwachting de
toekomstige klimaatneutrale economie mogelijk zullen
m a k e n ( g r o e n e w a t e r s t o f, d u u r z a m e
luchtvaartbrandstoffen, directe afvang uit de lucht en
langdurige energieopslag). Het partnerschap is van
start gegaan tijdens de COP26 en zou tegen 2026 tot
840 miljoen euro aan investeringen vrij kunnen maken
en de ambities van de Europese Green Deal en de
klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 kunnen
helpen verwezenlijken.

Op 14 oktober 2021 heeft de Europese Innovatieraad,
een vlaggenschipinitiatief van Horizon Europa, 65
innovatieve start-ups en kleine en middelgrote
ondernemingen geselecteerd voor 363 miljoen euro
aan financiering voor baanbrekende innovaties op het
gebied van gezondheidszorg, digitale technologieën,
energie, biotechnologie, ruimtevaart en andere
gebieden. In december 2021 werden nog 99 start-ups
geselecteerd om tot 627 miljoen euro te ontvangen. In
juni 2022 heeft de Commissie 20 miljoen euro steun
van de Europese Innovatieraad beschikbaar gesteld

MISSIEGEBIEDEN

Gezondheid van bodem
en voedsel

Aanpassing aan
klimaatverandering,
waaronder
maatschappelijke
transformatie

Klimaatneutrale en
slimme steden
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Wetenschappers met steun van de Europese
Onderzoeksraad hebben het afgelopen jaar
internationale prijzen gewonnen voor medisch
onderzoek, astrofysica en wiskunde en twee
Nobelprijzen voor chemie en natuurkunde. Uit recente
enquêtes is gebleken dat de Europese Onderzoeksraad
honderden onderzoeksprojecten heeft gefinancierd
die van cruciaal belang zijn voor de klimaatactie, het
gezondheidsbeleid en de digitale transformatie van
de EU, terwijl meer dan een op de tien begunstigden
een onderneming heeft opgestart of de resultaten van
hun onderzoek aan een onderneming heeft
overgedragen.

het leven geroepen, dat tegen 2027 tot 55 miljard euro
zal mobiliseren voor de zwaarst getroffen regio’s in
de EU. Ze heeft ook een sociaal klimaatfonds
voorgesteld, dat rechtstreeks moet worden
gefinancierd met de inkomsten uit het Europese
emissiehandelssysteem, om de meest kwetsbare
huishoudens in onze samenleving te helpen hun
energie- en vervoersrekeningen te beheren.

In juni 2022 bereikten het
Parlement en de Raad een
historisch akkoord over de
richtlijn betreffende
toereikende
minimumlonen.

Bovendien zal de EU, met steun van Horizon Europa,
het aantal waterstofvalleien meer dan verdubbelen,
van de huidige 21 tot 50 tegen 2025, wat tot meer
investeringen van de industrie en de lidstaten zal
leiden. De EU zal ook het bestaande netwerk van
waterstofvalleien uitbreiden tot andere delen van de
wereld door wereldwijd 100 waterstofvalleien te
ontwikkelen met Mission Innovation (het wereldwijde
initiatief om innovatie op het gebied van schone
energie door middel van actiegerichte samenwerking
te versnellen). Verder heeft de Commissie in het kader
van het Erasmus+-programma ongeveer
4 miljoen euro toegekend ter ondersteuning van een
langetermijnpartnerschap tussen het bedrijfsleven en
het onderwijs om de nodige vaardigheden voor de
waterstofeconomie te ontwikkelen en beschikbaar
te stellen aan alle onderwijsinstellingen.

De reactie van de EU op de pandemie en nu op de
Russische oorlog tegen Oekraïne werkt, dankzij een
combinatie van flexibiliteit op de korte termijn en een
duidelijke visie voor de lange termijn. Deze flexibele
aanpak, gebaseerd op de Europese sociale marktwaarden,
wordt belichaamd door het steunprogramma van de
Commissie om werkloosheidsrisico’s in noodsituaties te
beperken (SURE). SURE heeft werkgevers geholpen om
hun personeel te kunnen behouden door hun salaris te
betalen tijdens de lockdowns. Met dit doel is
92 miljard euro aan financiële bijstand aan 19 lidstaten
uitbetaald. Alleen al in 2020 heeft SURE ongeveer 31
miljoen mensen en 2,5 miljoen bedrijven in de EU
ondersteund. SURE heeft steun verleend aan bijna 30 %
van de werknemers en een kwart van alle ondernemingen
in de 19 begunstigde landen. SURE is in 2021 de
werkgelegenheid blijven beschermen en heeft
tegelijkertijd de basis gelegd voor een robuust
economisch herstel.

Na de Russische invasie in Oekraïne heeft de EU de
lopende deelnames van Russische openbare instanties
en gerelateerde organisaties aan de onderzoeks- en
innovatieprogramma’s van de EU beëindigd en
toekomstige samenwerking met alle Russische
rechtspersoonlijkheden uitgesloten en heeft zij
steunmaatregelen voor de Oekraïense
onderzoeksgemeenschap gelanceerd. Oekraïne komt
al in aanmerking voor EU-financiering in het
kader van Horizon Europa. De Commissie heeft al
25 miljoen euro toegewezen via een nieuwe Marie
Skłodowska-Curie-actie, waarbij aan 200
Oekraïense academici beurzen worden toegekend
voor onderzoek aan universiteiten in de EU.

GEEN EUROPEAAN BUITEN DE
BOOT LATEN VALLEN
Sociale rechtvaardigheid moet centraal staan in de
groene en de digitale transitie, die de waarden van
de Europese sociale markteconomie weerspiegelen.
Daarom heeft de Commissie-Von der Leyen het
mechanisme voor een rechtvaardige transitie in
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SURE heeﬅ steun verleend aan bijna 30 %
van de werknemers en een kwart van alle
ondernemingen in de 19 BEGUSTIGDE
LANDEN

Staatssteun was ook een belangrijk onderdeel van
de economische respons van de Commissie op de
pandemie. Sinds het begin van de crisis heeft de
Commissie meer dan 1 430 staatssteunbesluiten en
bijna 1 010 nationale maatregelen goedgekeurd voor
een geraamd totaalbedrag van zo’n 3,2 biljoen euro.
De tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun vanwege
COVID is vanaf 30 juni 2022 geleidelijk afgeschaft.

92 MILJARD EURO
aan ﬁnanciële
bijstand

In november 2021 heeft de Commissie een mededeling
aangenomen over een mededingingsbeleid dat
geschikt is voor nieuwe uitdagingen. Daarin wordt
gewezen op de belangrijke rol van het
mededingingsbeleid in Europa voor het herstel, de
groene en digitale transitie en een veerkrachtige
interne markt. In de mededeling wordt benadrukt dat
het mededingingsbeleid een ingebouwd vermogen
heeft om zich aan te passen aan nieuwe
marktomstandigheden, beleidsprioriteiten en
behoeften van klanten. Verder is de Commissie
momenteel bezig met een herziening van de
instrumenten van het mededingingsbeleid (fusie,
antitrust en staatssteuncontrole), om ervoor te zorgen
dat deze geschikt blijven voor het beoogde doel en
het bestaande instrumentarium aanvullen.

is uitbetaald aan
19 lidstaten

Vandaag de dag is de EU-arbeidsmarkt sterker dan zij
in decennia was. Tussen begin 2021 en begin 2022
zijn in de EU bijna 6 miljoen banen gecreëerd.
Naarmate de economie zich herstelde, zijn de lidstaten
geleidelijk overgestapt van noodregelingen voor korte
termijn naar toekomstgerichte maatregelen op de
arbeidsmarkt, wat strookt met de aanbeveling van de
Commissie inzake effectieve actieve ondersteuning
van de werkgelegenheid (EASE). Ondanks de ernstige
economische gevolgen van de Russische oorlog tegen
Oekraïne voor bepaalde sectoren, zijn de
werkgelegenheidscijfers in de EU tot dusver
grotendeels ongewijzigd gebleven en is de
werkloosheid gedaald tot een historisch laagterecord
van 6,0 % in juni 2022. Hoewel de economische
onzekerheid toeneemt, blijkt uit de huidige prognoses
dat de werkgelegenheid in 2023 zou moeten blijven
groeien.

Tijdens de pandemie is gebleken dat een sterke sociale
markteconomie die het welzijn van mensen op de
eerste plaats zet, het meest veerkrachtige model voor
een technologisch aangedreven post-pandemiewereld
is. Het actieplan voor de Europese pijler van sociale
rechten, dat in maart 2021 is goedgekeurd, omvatte
een voorstel voor drie ambitieuze EU-kerndoelen voor
2030 op het gebied van werkgelegenheid,
vaardigheden en armoedebestrijding. Met een totale
begroting van 99 miljard euro is het Europees
Sociaal Fonds een belangrijk financieringsinstrument
voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale
rechten. In juni 2022 hebben alle lidstaten hun
nationale doelstellingen ingediend, waaruit blijkt dat
zij vastbesloten zijn de tijdens de top van Porto
gedane beloften waar te maken.

Een ander instrument om in de hele EU een
gemeenschappelijk herstel tot stand te brengen, met
name om de groei in minder ontwikkelde regio’s
te stimuleren, was het initiatief voor herstelbijstand
voor cohesie en de regio’s van Europa (React-EU). De
middelen voor het cohesiebeleid werden aanzienlijk
verhoogd, met ruim 50 miljard euro. React-EU was
het allereerste actieve instrument in het kader van
NextGenerationEU. De eerste betaling vond al in juni
2021 plaats. Deze snelle actie heeft de gevolgen van
de pandemie verzacht en een brug naar het herstelplan
voor de lange termijn geslagen. React-EU ondersteunt
de ontwikkeling van ondernemingen, versterkt de
gezondheidszorgstelsels, financiert
opleidingsprogramma’s en werkgelegenheidsregelingen
en schenkt schooluitrusting en materiële bijstand aan
de meest behoeftigen.

De in juli 2020 gepresenteerde Europese
vaardighedenagenda is een vijfjarenplan om
personen en bedrijven te helpen meer en betere
vaardigheden te ontwikkelen, vacatures en
werkzoekenden te matchen en iedereen te laten
gedijen in de groenere, meer digitale economie. Het
in november 2020 gelanceerde pact voor vaardigheden
brengt bedrijven, werknemers, lokale overheden,
sociale partners, aanbieders van opleidingen en
diensten voor arbeidsvoorziening samen. Zij zullen
nagaan welke vaardigheden er in verschillende
sectoren nodig zijn en toezeggingen doen voor
omscholing van werknemers. Tot nu toe hebben meer
dan 600 organisaties het pact ondertekend en
toegezegd om 1,5 miljoen mensen bij te scholen.
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geschapen waarmee talent in de kennismaatschappij
tot bloei kan komen.

Kerndoelen voor 2030 die zijn
vastgesteld in het actieplan voor
de Europese pijler van sociale
rechten

In juni 2022 hebben het Parlement en de Raad een
historisch akkoord bereikt over de richtlijn
inzake toereikende minimumlonen, die in oktober
2020 door de Commissie was voorgesteld. Deze wet
is vanaf het begin een prioriteit geweest voor de
Commissie-Von der Leyen en zal ertoe bijdragen dat
werknemers beter kunnen rondkomen van een
minimumloon en dat meer werknemers in de hele EU
niet minder dan het minimumloon verdienen.

ten minste

78 %

van de bevolking in de leeﬅijd
van 20 tot 64 jaar moet in 2030
aan het werk zijn

Om werknemers te beschermen tegen nieuwe
uitdagingen in verband met de digitalisering van het
bedrijfsleven, heeft de Commissie in december 2021
een r i c h t l i j n t e r v e r b e t e r i n g v a n d e
arbeidsvoorwaarden van platformwerkers
voorgesteld. Het voorstel heeft tot doel ervoor te
zorgen dat mensen die via digitale arbeidsplatforms
werken, de legale arbeidsstatus krijgen die
overeenkomt met hun werkelijke werkregelingen en
dat zij de arbeidsrechten en sociale voordelen krijgen
waarop zij recht hebben. Het gaat ook in op de
complexe kwestie van algoritmisch beheer op
platforms en eist dat er menselijk toezicht en
transparantie is.

ten minste

60 %

van alle volwassenen moet
tegen 2030 elk jaar deelnemen
aan een opleiding

ten minste

15 miljoen

In diezelfde maand is de Commissie met een
actieplan voor de sociale economie gekomen.
Meer steun voor de sociale economie schept niet
alleen werkgelegenheid, maar stelt organisaties ook
in staat hun sociale impact in de hele EU te vergroten.
Het actieplan effent de weg voor organisaties die in
de sociale economie actief zijn. Zij kunnen groeien en
bloeien doordat het actieplan hun zichtbaarheid
vergroot, de juiste beleids- en rechtskaders schept en
hen helpt op te starten en op te schalen.

minder mensen die risico lopen
op armoede of sociale uitsluiting

De Raad heeft in juni 2022 aanbevelingen inzake
individuele leerrekeningen en microcredentials
aangenomen. En om ervoor te zorgen dat het Europese
onderwijs van wereldklasse blijft, heeft de Commissie
een Europese strategie voor universiteiten
gelanceerd die het concurrentievermogen van onze
hogeronderwijsstelsels aanzienlijk zal verbeteren, door
middel van een bredere en diepere transnationale
samenwerking. Hiermee worden betere voorwaarden

Wereldwijd zijn de EU en haar lidstaten koplopers op
het gebied van de vennootschapsbelastinghervormingen. In 2021 heeft de Commissie, na de ondertekening
van een internationale overeenkomst tussen 137 lan-

Toen Rusland Oekraïne aanviel, bundelde
het Roemeense bedrijfsleven zijn krachten
en creëerde jobs4ukr.com, een platform om
Oekraïense vluchtelingen te helpen werk te vinden
in de EU.
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den, een richtlijn voorgesteld voor een minimaal effectief belastingtarief van 15 % voor de wereldwijde
activiteiten van grote multinationals. Met het voorstel
wordt voldaan aan de toezegging van de EU om zeer
snel te handelen en een van de eersten te zijn die de
historische wereldwijde belastinghervormingsovereenkomst uitvoert. Deze overeenkomst heeft
tot doel een eerlijk, transparant en stabiel internationaal kader voor de vennootschapsbelasting te creëren.

met Ghana en Zuid-Afrika. De Global Gateway
ondersteunt ook al de Grote Groene Muur, om de
voedselproductie in Niger, Senegal en Ethiopië te
stimuleren, als een bolwerk tegen voedselonzekerheid
en klimaatverandering.
De EU investeert massaal in veiligheid, stabiliteit en
welvaart in onze Europese nabuurschap. Voor de Westelijke Balkan beschikt de EU over een investeringspakket van bijna 30 miljard euro (een derde van het
bruto binnenlands product van de regio) voor tien
vlaggenschipinvesteringen op het gebied van duurzaam vervoer, schone energie, milieu en klimaat, de
digitale toekomst, de particuliere sector en menselijk
kapitaal. De EU-investeringen ondersteunen ook de
transitie naar groene energie in de Westelijke Balkan
en de geleidelijke afschaffing van steenkool als primaire energiebron. In 2022 heeft de EU ook een belangrijke stap gezet door toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië te starten.

EUROPA’S GLOBAL GATEWAY
In het najaar van 2021 heeft voorzitter Von der Leyen
de Global Gateway aangekondigd, het aanbod van
Europa aan een wereld die enorme investeringen
nodig heeft: investeringen in schone energie, in
overstromingsbestendige wegen en bruggen en in
gebouwen die bestand zijn tegen extreme hittegolven;
investeringen om gezondheidszorgstelsels voor te
bereiden op de pandemieën van de toekomst en de
landbouw aan te passen aan drogere omstandigheden;
investeringen om onze werknemers vaardigheden aan
te leren die passen bij de banen van morgen; en
investeringen in digitale infrastructuur, omdat de
brandstof van de nieuwe economie data is.

Voor het Oostelijk Partnerschap mobiliseert de EU
tot 17 miljard euro aan investeringen in alle sectoren.
Dit omvat ook projecten voor digitale connectiviteit,
zoals de uitrol van een glasvezelkabel onder de
Zwarte Zee en de ontwikkeling van snelle
breedbandinfrastructuur. We willen ook vervoerslijnen
opzetten waardoor het vervoer van mensen en
goederen tussen de Kaukasus en de EU gemakkelijker
wordt. In het zuidelijke nabuurschap wordt nog eens
30 miljard euro geïnvesteerd, voornamelijk in
infrastructuur voor hernieuwbare energie.

De Global Gateway zal helpen om dergelijke
investeringen mogelijk te maken, dit zullen zowel
publieke als particuliere investeringen zijn. Zij zullen
slimme, schone en veilige verbindingen in de digitale,
energie- en vervoerssector stimuleren en de
gezondheids-, onderwijs- en onderzoekssystemen over
de hele wereld versterken. De EU verhoogt daarom
haar aanbod aan haar partners om grote
infrastructuurprojecten over de hele wereld te
financieren, met de nadruk op het bevorderen van
de groene en digitale transitie. Team Europa wil in de
periode tot 2027 tot 300 miljard euro aan
investeringen mobiliseren, waarvan de helft in Afrika.
De Global Gateway is gebaseerd op vijf principes:
duurzaamheid, uitbreiding van mensenrechten en
sociale rechten, goed bestuur, veiligheid en het
aantrekken van particuliere investeringen. Het gaat
erom landen betere opties te geven. De EU zal nauw
samenwerken met gelijkgestemde partners bij de
uitvoering van dit initiatief.
Dankzij de Global Gateway helpt de EU twee
fabrieken in Rwanda en Senegal te bouwen om
ultramoderne mRNA-vaccins te produceren.
Vanaf volgend jaar worden deze vaccins zonder
winstoogmerk verkocht aan Afrikaanse landen.
Vergelijkbare werkzaamheden worden ook uitgevoerd
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De investeringen van Global Gateway zijn duurzaam,
zowel voor het milieu als voor de financiën van onze
partners. Bij onze investeringen zullen mensen altijd op
de eerste plaats staan. En in dit verband zullen we
projecten altijd samen met onze partners opzetten
om ervoor te zorgen dat ze duurzame voordelen
opleveren voor lokale gemeenschappen. Europa heeft

hier een duidelijk strategisch belang bij. We hebben er
belang bij om samen te werken voor onze planeet,
waarbij we onze buren en partners beter bestand
maken tegen allerlei schokken en onhoudbare
afhankelijkheden vervangen door meer evenwichtige,
onderlinge afhankelijkheid.

GLOBAL GATEWAY: 5 INVESTERINGSPRIORITEITEN

KLIMAAT
EN ENERGIE

DIGITAAL
De EU zal
open en veilig
internet
ondersteunen

VERVOER
De EU zal alle
vormen van
groen, slim en
veilig vervoer
ondersteunen

De EU zal
investeringen en
regels
ondersteunen die
de weg vrijmaken
voor de transitie
naar schone
energie

GEZONDHEID
De EU zal
bijdragen aan
de versterking van
toeleveringsketens
en lokale productie
van vaccins
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ONDERWIJS
EN ONDERZOEK
De EU zal investeren in
hoogwaardig onderwijs,
met speciale aandacht
voor meisjes en
vrouwen en kwetsbare
groepen
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4. D
 E PIJLERS VAN DE EUROPESE
DEMOCRATIE
EU-land dan het land van hun nationaliteit wonen) bij
te werken. Er zijn zo’n 13,5 miljoen mobiele EUburgers, maar slechts weinigen daarvan maken
gebruik van hun stemrecht bij Europese en
gemeentelijke verkiezingen. De nieuwe voorstellen
zullen het voor mobiele burgers gemakkelijker maken
om te stemmen.

DE COMMISSIE HANDHAAFT
DE DEMOCRATIE EN DE
RECHTSSTAAT
De democratie op het Europese continent ligt onder
vuur. De agressie van Rusland tegen Oekraïne is een
oorlog tegen het wezen van de democratie. Het is een
oorlog tegen het idee dat de Oekraïense bevolking als
enige soevereine beslissingen kan nemen over haar
eigen toekomst. Onze steun voor Oekraïne vloeit
rechtstreeks voort uit onze democratische waarden.
Wanneer Oekraïners naar onze Unie kijken, zien ze
democratie, mensenrechten, de rechtsstaat en
individuele en economische vrijheid. Dat is waar de
Europese Unie vandaag de dag voor staat. Maar onze
democratie is niet vanzelfsprekend. We moeten haar
elke dag koesteren en verzorgen. Dit is waar de
Commissie-Von der Leyen al sinds het begin van haar
mandaat naar streeft.

De Commissie is de hoedster van de verdragen.
Het is de plicht van de Commissie om de rechten van
EU-burgers te beschermen, waar in onze Unie ze ook
wonen. De rechtsstaat is de lijm die de Europese Unie
bijeen houdt. Hij is van essentieel belang voor de
bescherming van de waarden waarop de EU is
gebouwd: democratie, vrijheid, gelijkheid en
eerbiediging van de mensenrechten. En dit zijn de
waarden waar alle 27 lidstaten zich als soevereine
landen en vrije mensen toe hebben verbonden toen
zij lid van de EU werden.
De Commissie-Von der Leyen heeft historische
maatregelen genomen waardoor de EU de rechtsstaat
beter kan bevorderen en beschermen. De Commissie
heeft een alomvattend rechtsstaatmechanisme
ingesteld. Dit is een jaarlijkse dialoog met het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie, samen met de
lidstaten, de nationale parlementen, het
maatschappelijk middenveld en andere
belanghebbenden op het gebied van de rechtsstaat.

Ook de representatieve democratie heeft constante
verjonging nodig. In november 2021 heeft de
Commissie een voorstel ingediend over
transparantie en gerichte politieke reclame, als
onderdeel van maatregelen om de integriteit van
verkiezingen en een open democratisch debat te
beschermen, zoals aangekondigd in het kader van het
Actieplan voor Europese democratie. De voorgestelde
regels vereisen dat alle politieke reclame duidelijk als
zodanig wordt aangeduid en informatie bevat zoals
wie ervoor heeft betaald en hoeveel. De Commissie
heeft ook voorgesteld de huidige EU-regels inzake
Europese politieke partijen en stichtingen en die
betreffende “mobiele EU-burgers” (die in een ander

Om deze dialoog te vergemakkelijken, brengt de
Commissie jaarlijks EU-verslagen over de
rechtsstaat, waarin de nadruk ligt op vier belangrijke
gebieden: het rechtsstelsel, het
corruptiebestrijdingskader, pluriformiteit van de media
en andere institutionele kwesties in verband met
controles en waarborgen. Elk verslag bevat een
evaluatie van de situatie in de EU als geheel en van
de ontwikkelingen in de lidstaten, in 27 aparte
landenhoofdstukken. Tot nog toe zijn drie jaarverslagen
over de rechtsstaat gepubliceerd, het laatste in juli
2022. Vanaf dit jaar bevatten de verslagen ook
specifieke aanbevelingen voor de lidstaten.
De Commissie heeft de verantwoordelijkheid om de
EU-begroting te beschermen tegen schendingen van
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de rechtsstaat. Sinds 2021 heeft de EU-begroting een
extra beschermlaag tegen schendingen van de
beginselen van de rechtsstaat. Dit is te danken aan
een algemeen conditionaliteitsregime voor de
bescherming van de EU-begroting (ook wel de
conditionaliteitsverordening genoemd) dat sinds
januari 2021 van kracht is. Dit regime staat centraal
bij NextGenerationEU en de Europese begroting. Indien
er wordt vastgesteld dat inbreuken op de rechtsstaat
in een lidstaat het goed financieel beheer van de EUbegroting of de financiële belangen van de EU in
gevaar brengen, moeten er maatregelen worden
getroffen.

afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen.
We moeten dus goed opletten dat dit geld juist en
effectief wordt gebruikt. Dit is niet alleen een
essentieel ingrediënt van onze democratie: het creëert
ook vertrouwen bij investeerders en bedrijven in deze
cruciale periode.
Democratie en de rechtsstaat vormen ook de kern van
het toetredingsproces tot de EU. Dit is wat de burgers
van de Westelijke Balkan, Oekraïne, Moldavië en
Georgië voor hun landen verwachten en deze waarden
vormen de kern van het beginsel “eerst de basis”,
dat bij de uitbreidingsmethode wordt gehanteerd.

De schriftelijke kennisgeving van de Commissie
aan de Hongaarse autoriteiten van 27 april 2022
is verzonden in het kader van de
conditionaliteitsverordening. De Commissie is van
mening dat enkele rechtsstaatkwesties in Hongarije
het goed financieel beheer van de EU-begroting of de
bescherming van de financiële belangen van de EU
inderdaad in gevaar brengen. Deze kennisgeving was
de start van een procedure waarbij de Commissie met
de nationale autoriteiten heeft besproken hoe de aan
de orde gestelde kwesties constructief konden worden
aangepakt. Het antwoord van Hongarije van 22
augustus bevatte opmerkingen en corrigerende
maatregelen. De Commissie analyseert dit antwoord
nu alvorens te beslissen of zij maatregelen voorstelt
die door de Raad moeten worden goedgekeurd.

JOURNALISTIEK EN VRIJE
MENINGSUITING
Een fundamenteel principe van democratie is dat de
overheid het volk dient. In democratieën kunnen
burgers beslissingen nemen en hun gekozen
vertegenwoordigers ter verantwoording roepen.
Hiervoor is vrije en hoogwaardige toegang tot
informatie nodig. Daarom zijn de vrijheid en
pluriformiteit van de media essentieel voor een
goed functionerend democratisch systeem en is dit
onderwerp een prioriteit in het actieplan voor de
Europese democratie.
In december 2021 was voorzitter Von der Leyen
voorzitter van een leidersbijeenkomst tijdens de door
de Amerikaanse president Biden georganiseerde top
voor democratie, waarin hij verklaarde dat „we de

Momenteel investeert de Europese Unie meer geld
dan ooit tevoren om ons collectief herstel te
bevorderen en ons los te maken van onze
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democratie elke dag moeten koesteren en verbeteren,
omdat we weten hoe snel en hoe verwoestend
geschiedenis kan veranderen”. De Commissie heeft een
nieuw wereldwijd programma voor mensenrechten
en democratie ter waarde van 1,5 miljard euro
aangekondigd, om tot 2027 de EU-steun voor het
bevorderen en beschermen van de mensenrechten, de
fundamentele vrijheden, de democratie, de rechtsstaat
en het werk van maatschappelijke organisaties en
mensenrechtenactivisten over de hele wereld op te
voeren. până în 2027.

rechtstreeks naar Oekraïense journalisten om de
operationele kosten van de berichtgeving over de
oorlog te dekken, dringende materialen te leveren en
om kantoren te verplaatsen of nieuwe in te richten in
veilige steden in Oekraïne of in de EU.
Maar ook binnen de EU ondervinden journalisten
steeds meer problemen. Gezien de technologische
en digitale veranderingen in de media, die door de
coronapandemie versneld zijn, en de toenemende
bedreigingen van en aanvallen op journalisten, worden
veel journalisten geconfronteerd met steeds meer
belemmeringen om hun onmisbare werk voor de
democratie uit te oefenen. Er zijn tot nu toe drie
maatregelen van de Commissie in voorbereiding of al
uitgevoerd om deze tendensen om te buigen.
Ten eerste heeft de Commissie in september 2021
aanbevelingen aan de lidstaten gedaan om
journalisten offline en online meer veiligheid te
bieden. Belangrijke initiatieven zijn de oprichting van
onafhankelijke nationale ondersteuningsdiensten,
waaronder hulplijnen, juridisch advies, psychologische
ondersteuning, een betere bescherming van
journalisten tijdens demonstraties en vluchthuizen
voor journalisten en mediaprofessionals die bedreigd
worden.

Dappere journalisten riskeren hun
leven terwijl zij verslag uitbrengen
over de gevolgen van de oorlog
in Oekraïne voor de bevolking.
De Franse journalist Frederic
Leclerc-Imhoff was pas 32 toen hij
werd gedood tijdens een Russische
aanval op een humanitair konvooi in
Oekraïne.

Ten tweede heeft de Commissie in april 2022 robuuste
wetgeving voorgesteld om journalisten en
mensenrechtenactivisten te beschermen tegen
onrechtmatige rechtszaken. Met de nieuwe
maatregelen kunnen rechters rechtszaken tegen
journalisten en mensenrechtenactivisten die duidelijk
ongegrond zijn (zogenaamde SLAPP’s: strategic
lawsuits against public participation) snel te verwerpen
en hen in staat te stellen zich uit te spreken in het
algemeen belang.
En ten derde presenteert de Commissie nu een wet
inzake mediavrijheid. Deze wet bevat voor het eerst
in het EU-recht gemeenschappelijke waarborgen ter
bescherming van de pluriformiteit van de media en
de redactionele onafhankelijkheid van de media. De
mediavrijheid, de pluriformiteit van de media en de
veiligheid van journalisten worden ook gemonitord in
de jaarlijkse verslagen over de rechtsstaat.

De Commissie steunt de onafhankelijke media en
het maatschappelijk middenveld in Oekraïne
actief, als onderdeel van de 335 miljoen euro aan
humanitaire hulp aan Oekraïne. Ook het Europese
maatschappelijk middenveld steunt Oekraïense
journalisten.
Een dag na de Russische aanval op Oekraïne, op 25
februari, begon een groep kleinschalige pan-Europese
mediapartners, waaronder de Are We Europe
Foundation, geld in te zamelen voor een concreet doel:
een noodfonds van 150 000 euro voor Oekraïense
mediaorganisaties en individuele journalisten. Een
week later had de campagne Keep Ukraine’s Media
Going al ruim 1,5 miljoen euro opgehaald,
voornamelijk met kleine donaties van duizenden
mensen van over de hele wereld. Deze donaties gaan

EEN UNIE VAN GELIJKHEID
In de politiek, het bedrijfsleven en de samenleving als
geheel kunnen we alleen ons volledige potentieel
bereiken als we al ons talent en onze diversiteit
benutten. Innovatie gebeurt wanneer mensen met
verschillende achtergronden en perspectieven
samenkomen. Door de demografische uitdagingen
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Alle mensen die dezelfde ambities hebben, moeten
dezelfde kansen krijgen. Dit is sinds het begin van het
mandaat een van de belangrijkste prioriteiten van de
Commissie-Von der Leyen. Het bouwen aan een
gendergelijke wereld staat centraal in het externe
optreden van de EU.

basis van geslacht en gender zal strafbaar worden
gesteld, waaronder het delen van intieme beelden
zonder toestemming, cyberstalking, cyberintimidatie
en het aanzetten tot geweld of haat online. Door de
nieuwe regels kunnen slachtoffers gemakkelijker naar
de rechter stappen en worden de lidstaten
aangemoedigd het slachtoffers gemakkelijker te
maken om hulp te krijgen.

Gelijkheid en discriminatiebestrijding zijn kernwaarden
van elke democratie. Gelijkheid van vrouwen en
mannen is een fundamentele waarde van de EU, zoals
vastgelegd in artikel 2 van het Verdrag betreffende
de Europese Unie. Inclusie en diversiteit stimuleren
ook de innovatie en economische productiviteit. Tien
jaar nadat de Commissie voor het eerst voorstelde
om het genderevenwicht in raden van bestuur te
verbeteren, hebben de medewetgevers dankzij nieuwe
inspanningen van de Commissie-Von der Leyen
hierover overeenstemming bereikt.

Buiten de EU heeft het Spotlight-initiatief van de
EU en de VN ter bestrijding van alle vormen van
geweld tegen vrouwen en meisjes opmerkelijke
resultaten opgeleverd. De campagnes voor
gedragsverandering hebben wereldwijd 130 miljoen
mensen bereikt. Dankzij het initiatief is het aantal
veroordelingen voor gendergerelateerd geweld in de
deelnemende landen verdubbeld en hebben duizenden
lokale vrouwenrechtenorganisaties een grotere rol en
meer invloed gekregen. Het Spotlight-initiatief heeft,
zelfs en vooral tijdens de COVID-19-pandemie, ertoe
bijgedragen dat meer dan 1,6 miljoen vrouwen en
meisjes lokale hulp kregen na gendergerelateerd
geweld.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft een
probleem. Daarom heeft de Commissie in maart 2021
een voorstel ingediend voor een richtlijn die de
toepassing van het beginsel van gelijke beloning
voor gelijk werk moet verbeteren door middel van
salaristransparantie en handhavingsmechanismen.
Daarnaast lanceerde het Horizon Europa-programma
van de Commissie dit jaar het proefproject women
TechEU om meer vrouwen een plaats in de voorhoede
van deeptech te geven. Women TechEU pakt de
innovatiekloof aan door jaarlijks 130 door vrouwen
geleide tech-start-ups te ondersteunen.

De Commissie werkt samen
met de lidstaten aan nationale
actieplannen voor de
LGBTIQ+-gemeenschap en
racismebestrijding.

Gendergerelateerd geweld blijft een angstaanjagende
realiteit voor te veel vrouwen in de EU. In maart 2022
heeft de Commissie EU-brede regels voorgesteld om
een eind te maken aan gendergerelateerd geweld
tegen vrouwen en huiselijk geweld. De voorgestelde
richtlijn zal zowel verkrachting op grond van het louter
ontbreken van instemming als vrouwelijke genitale
verminking strafbaar stellen. Ook cybergeweld op

De Europese Commissie zet zich in voor een
pluralistische, gendergelijke en inclusieve samenleving
waarin iedereen, met name ook LGBTIQ+-personen,
minderheden of mensen met een handicap, gelijk
wordt behandeld. Een speciale taskforce Gelijkheid
moet mainstreaming van gelijkheid op alle
beleidsterreinen bereiken.
Discriminatie mag geen plaats hebben in de EU. De
Commissie werkt samen met de lidstaten om nationale
actieplannen voor de LGBTIQ+-gemeenschap en
racismebestrijding te ontwikkelen, aan te nemen en
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Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, is
ingenomen met het politieke akkoord tussen de medewetgevers over
de richtlijn inzake een beter genderevenwicht bij niet-uitvoerende
bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen.

kunnen we het ons niet veroorloven om het potentieel
en diversiteit van de hele bevolking niet te versterken
en in te zetten.
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uit te voeren, en heeft in respectievelijk april en maart
2022 richtsnoeren hierover opgesteld. In december
2021 heeft de Commissie de eerste stappen gezet
om de lijst van EU-misdrijven uit te breiden tot
haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven. Na
overeenstemming met de Raad zal het initiatief
zorgen voor minimale gemeenschappelijke regels voor
de vaststelling van strafbare feiten en sancties die in
alle EU-lidstaten van toepassing zijn. Als hoedster van
de verdragen aarzelt de Commissie niet om
inbreukprocedures in te leiden tegen schendingen
van de grondrechten, zoals bijvoorbeeld het geval
is geweest met betrekking tot schendingen van
rechten van de LGBTIQ+-gemeenschap in Hongarije
en Polen.

van Europa en vormen een onlosmakelijk deel van de
Europese identiteit. Antisemitisme is onverenigbaar
met de kernwaarden van Europa, maar komt helaas
nog steeds voor in Europa. De in oktober 2021
aangenomen EU-strategie om antisemitisme te
bestrijden en het Joodse leven te bevorderen
bevat maatregelen om antisemitisme in al zijn vormen
tegen te gaan. Ook worden voor het eerst het Joodse
erfgoed en de Joodse cultuur bevorderd en wordt
antisemitisme buiten de EU bestreden. De lidstaten
werken nu aan nationale plannen, die eind 2022 klaar
zullen zijn.
Er is geen plaats voor geweld van welke aard dan ook
in onze samenleving, vooral niet voor geweld tegen
kinderen. De Commissie heeft op 11 mei 2022 nieuwe
EU-wetgeving om online seksueel misbruik van
kinderen te voorkomen en te bestrijden
voorgesteld. De voorgestelde EU-regels verplichten
service providers om materiaal over seksueel misbruik
van kinderen op te sporen, te melden en te verwijderen.
Een nieuw onafhankelijk EU-centrum inzake seksueel
misbruik van kinderen zal nauw gaan samenwerken
met de justitie in de lidstaten, het Agentschap van de
Europese Unie voor samenwerking op het gebied van
rechtshandhaving en ondersteuningsgroepen om
overlevenden te redden en mondiger te maken
en daders voor de rechter te brengen.
Op diezelfde dag heeft de Commissie een nieuwe
Europese strategie voor een beter internet voor
kinderen goedgekeurd. Naast meer investeringen in
digitaal onderwijs voor kinderen, ontwikkelen de
Commissie en belanghebbenden regels voor het op
leeftijd afgestemde ontwerp van onlinediensten, met
actieve deelname van kinderen. Ook zijn er regels voor
het verwijderen van terroristische content in werking
getreden. Deze normen zijn in overeenstemming met
onze vlaggenschipwet inzake digitale diensten.
Hierdoor worden kinderen over de hele wereld, niet
alleen die in Europa, beter beschermd en mondiger.

Anna Ohnweiler is een van de
oprichters van “Omas gegen
rechts” (oma’s tegen extremisme)
die antisemitisme, racisme en
vrouwenhaat bestrijden.
Om veranderingen op het terrein teweeg te brengen,
is actie op lokaal niveau essentieel. Met het oog hierop
werd de Prijs voor Europese hoofdsteden voor
inclusie en diversiteit voor het eerst in april 2022
uitgereikt om het werk van steden en regio’s in Europa
te erkennen om inclusie te bevorderen en
samenlevingen zonder discriminatie en haat te
creëren. Het Gehandicaptenplatform biedt een
andere setting waarbinnen betrokkenen ervaringen en
goede praktijken kunnen uitwisselen, van elkaar
kunnen leren en kunnen samenwerken.

Kansarmoede en uitsluiting op jonge leeftijd hebben
invloed op het vermogen van kinderen om later in het
leven succesvol te zijn. De Europese kindergarantie
wil deze cyclus doorbreken. Zij biedt richtsnoeren en
de middelen voor de lidstaten om kinderen in nood te
ondersteunen door ervoor te zorgen dat zij onderwijs,
buitenschoolse activiteiten, gezonde schoolmaaltijden
en gezondheidszorg kunnen krijgen. In 2022 heeft de
Commissie tien lidstaten geholpen hun
onderwijsstelsels inclusiever te maken door de inclusie
van kinderen met een handicap of met een kwetsbare
of migratieachtergrond te ondersteunen.

Europese Joden en Joodse gemeenschappen dragen
al meer dan twee millennia bij aan de ontwikkeling
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DEMOGRAFIE,
PLATTELANDSGEBIEDEN EN
DIVERSITEIT

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben
meer dan 2 miljoen Oekraïense kinderen hun
toevlucht gezocht in de Europese Unie. Deze
kinderen hebben dezelfde rechten en krijgen dezelfde
bescherming als kinderen die EU-burgers zijn. Het was
hartverwarmend om te zien hoe zij op scholen in de
lidstaten verwelkomd werden. Deze kinderen verdienen
het beste onderwijs en de beste zorg, zodat ze,
wanneer de oorlog eindigt, naar huis kunnen terugkeren
om Oekraïne opnieuw op te bouwen en de weg te
wijzen op zijn Europese pad..

Er vinden aanhoudende ingrijpende demografische
veranderingen plaats in Europa. In de EU is de
levensverwachting bij de geboorte de afgelopen vijf
decennia met tien jaar gestegen. Dit is een opmerkelijke
prestatie en toont de kracht en waarde van onze
sociale markteconomie. Maar de vergrijzende
bevolking is van invloed op onze manier van leven.
Ons sociaal model en beleid moeten worden aangepast
aan deze nieuwe realiteit.
Daarom heeft de Commissie al in het begin van haar
mandaat het Groenboek over de vergrijzing
goedgekeurd en een breed publiek debat op gang
gebracht over de uitdagingen en kansen van de
langetermijneffecten van de vergrijzing, die van
invloed zijn op alle generaties. De resultaten van de

De Europese
plattelandsgebieden,
waar bijna 30 % van de
EU-bevolking woont en die
80 % van haar grondgebied
uitmaken, zijn actieve
vormgevers van de groene en
digitale transitie van de EU.

Anastasiia Konovalova vluchtte van
Odessa naar Boekarest, waar ze nu
basisonderwijs geeft aan Oekraïense
kinderen. Ze is 30 jaar oud.

€

STERKERE
PLATTELANDSGEBIEDEN
Mondige gemeenschappen

GECONNECTEERDE
PLATTELANDSGEBIEDEN
Betere digitale
connectiviteit

Betere toegang tot diensten
Sociale innovatie

Vervoersverbindingen en
nieuwe vormen van mobiliteit

42

VEERKRACHTIGERE
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Klimaatactie

Meer toegevoegde waarde
van landbouw- en
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openbare raadpleging zullen worden meegenomen in
de Europese zorgstrategie, die de Commissie in
september 2022 zal presenteren.
De toekomst van Europa hangt ook af van
plattelandsgebieden, waar bijna 30 % van de EUbevolking (137 miljoen mensen) woont en die 80 %
van haar grondgebied uitmaken. Plattelandsgebieden
zijn actieve vormgevers bij de groene en digitale
transitie van de EU.

vooruitgang geboekt bij de aanpak van het bredere
migratievraagstuk. Het pact combineert robuust en
eerlijk grensbeheer met efficiënte en humane regels
inzake asiel en migratie. Op 2 juni 2021 heeft de
Commissie een nieuwe strategie gepresenteerd om
het Schengengebied te versterken door te zorgen voor
een doeltreffend beheer van de buitengrenzen
van de EU, betere politiële en justitiële samenwerking,
betere paraatheid en governance en afronding van de
uitbreiding van het Schengengebied. Het
Asielagentschap van de Europese Unie is in
januari 2022 van start gegaan en heeft het bedrag
van de bijstand aan de lidstaten verhoogd. De
activering van het blauwdruknetwerk voor crisisbeheer,
met als doel meer inzicht in de situatie en vroegtijdige
waarschuwing op het gebied van migratie, heeft
aangetoond dat de uitwisseling van informatie
essentieel is.

Op afstand werken of studeren is voor steeds meer
EU-inwoners snel realiteit geworden, waardoor nieuwe
mogelijkheden zijn gecreëerd voor jonge gezinnen,
bedrijven en plattelandsgemeenschappen. Innovaties
in duurzame landbouw zijn niet alleen goed voor de
gezondheid van mensen en het klimaat, maar ook voor
de voedselzekerheid van Europa.
De langetermijnvisie voor plattelandsgebieden
zet sinds juni 2021 de route uit naar sterke, verbonden,
veerkrachtige en welvarende plattelandsgebieden. In
december 2021 is een plattelandspact gelanceerd,
waarin de meningen en standpunten van
plattelandsgemeenschappen zijn verwerkt, terwijl een
gezamenlijk opgesteld actieplan voor het platteland
zal helpen om de langetermijnvisie om te zetten in
realiteit. Met het oog hierop legt NextGenerationEU
speciale nadruk op de welvaart van onze
plattelandsgebieden: de 25 nationale plannen voor
herstel en veerkracht die de Raad op 30 juni 2022
heeft goedgekeurd, ondersteunen plattelands- en
afgelegen gebieden met financiering van ongeveer
14,6 miljard euro, waaronder investeringen en
hervormingen op uiteenlopende gebieden, zoals
natuurherstel, hogesnelheidsinternetverbindingen en
lokale spoorwegen.

EUROPA’S JEUGDBELEID
EN PARTICIPATIEVE
BELEIDSVORMING
Tijdens de coronapandemie hebben jongeren een groot
deel van hun vrijheid opgeofferd voor de gezondheid
en veiligheid van anderen. Zij hebben echt het goede
voorbeeld gegeven. In de toespraak over de Staat van
de Unie 2021 heeft voorzitter Von der Leyen
voorgesteld 2022 uit te roepen tot het Europees Jaar
van de jeugd. Het is een kans voor de Europese Unie
om meer met jongeren in contact te komen, te horen
wat zij willen en welke dromen zij voor Europa hebben.

Er is een ambitieus en duurzaam EU-beleid voor legale
migratie nodig om het talent aan te trekken dat onze
bedrijven in steden en plattelandsgebieden nodig
hebben. In april 2022 heeft de Commissie het
vaardigheden- en talentpakket gepresenteerd. Het
omvat wetgevingsvoorstellen om de rechten van
migrerende werknemers te verbeteren en de mobiliteit
binnen de EU voor langdurig ingezetenen te
vergemakkelijken. De Commissie zal een EUtalentenpool opzetten om het matchen van niet-EUonderdanen aan vacatures te vergemakkelijken.
Momenteel wordt er al een proefproject met Oekraïense
vluchtelingen opgestart. Voor vlottere operationele
samenwerking met landen buiten de EU op het gebied
van het afstemmen van de arbeidsmarkt- en
vaardigheidsbehoeften, start de Commissie
talentpartnerschappen met belangrijke partners.

Het Europees Jaar is nog maar halverwege, maar
heeft al indrukwekkende resultaten opgeleverd:
• er zijn 27 lidstaten, 6 niet-EU-landen, 30 DG’s en
diensten van de Europese Commissie, en 120
organisaties van belanghebbenden bij betrokken;
• er zijn zo’n 90 vlaggenschipinitiatieven van de
Commissie voor jongeren, er zijn al duizenden
activiteiten en evenementen in heel Europa en
daarbuiten georganiseerd;
• de socialemediacampagne is 240 miljoen keer
bekeken en heeft al 80 % van de 18-25 jarige
Europeanen bereikt.

Sinds de Commissie in september 2020 het nieuwe
migratie- en asielpact heeft gepresenteerd, is
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controleren de nationale autoriteiten steunbetuigingen
voor:
• Stop het ontvinnen van haaien – Stop de handel
• Red de bijen en de boeren! Naar een
bijenvriendelijke landbouw voor een gezond
milieu
• Voor cosmetica zonder dierenleed – maak Europa
dierproefvrij

De Commissie heeft in 2022 het nieuwe initiatief
Alma (aim, learn, master, achieve) gelanceerd, om de
meest kwetsbare en kansarme jongeren aan werk te
helpen. Alma biedt jongeren een verblijf (onder
toezicht) in een andere EU-lidstaat voor een periode
van 2 tot 6 maanden, met coaching en begeleiding
voor, tijdens en na deze ervaring. Alma komt bovenop
de versterkte jongerengarantie, die in 2020 van
start is gegaan. De jongerengarantie is een belofte
van alle lidstaten om ervoor te zorgen dat alle jongeren
onder de 30 binnen vier maanden nadat zij werkloos
zijn geworden of het onderwijs hebben verlaten een
kwalitatieve baan, vervolgonderwijs, een leerlingplaats
of een stage aangeboden krijgen. De jongerengarantie,
die in veel EU-lidstaten succesvol is, wordt uitgebreid
tot de Westelijke Balkan, zodat ook in die regio geen
enkele jongere aan zijn of haar lot wordt overgelaten.

De Commissie zet zich ervoor in dat het EUbeleidsproces transparant en rechtmatig verloopt. Een
van de belangrijkste doelstellingen is de deelname
van de Europeanen en het maatschappelijk middenveld
aan de beleidsvorming te bevorderen. Het publiek en
de belanghebbenden kunnen online via het portaal
Geef uw mening gedurende de hele
beleidsvormingscyclus input leveren, van de eerste
ideeën van de Commissie tot na de goedkeuring van
de initiatieven door het college van commissarissen.
Om het raadplegingsproces verder te vereenvoudigen,
doet de Commissie sinds november 2021 per onderwerp
nog maar één oproep om input, een aanpak waarbij
twee eerdere stappen worden gecombineerd. De
website is nu in alle EU-talen vertaald om een zo groot
mogelijke participatie van het publiek mogelijk te
maken. De raadplegingen zijn nu ook toegankelijker
v o o r p e r s o n e n m e t e e n h a n d i c a p, i n
overeenstemming met de strategie voor de rechten van
personen met een handicap. Bovendien wordt de
wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap
aangemoedigd om vanaf het begin van de raadplegingen
relevant wetenschappelijk onderzoek in te dienen.

Wij geloven dat Europa een jeugdige geest nodig heeft
om de pandemie te overwinnen en aan een nieuw
hoofdstuk te beginnen. Daarom gaat het Europees
Jaar van de jeugd hand in hand met NextGenerationEU,
dat de komende decennia investeert in een groenere,
digitalere en eerlijkere samenleving en economie.
Om jongeren een stem te geven in de EUbeleidsvorming, heeft de Commissie in 2022 een
reeks activiteiten gecoördineerd in nauw contact met
het Europees Parlement, de lidstaten, regionale en
lokale overheden, jeugdorganisaties en jonge
Europeanen. Een derde van de deelnemers aan de
burgerpanels van de Conferentie over de toekomst
van Europa bestond uit jongeren (16 tot 25 jaar).

Om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden
om via sociale media bij te dragen tot de EUbeleidsvorming, werkt de Commissie actief samen met
het Europees Economisch en Sociaal Comité, het
Europees Comité van de Regio’s, de vertegenwoordigingen
van de Commissie in de lidstaten, de nationale
autoriteiten en andere representatieve verenigingen.

2022 was ook het jaar waarin het Europees
burgerinitiatief tien jaar bestond. De Commissie heeft
sinds medio september 2021 tien nieuwe Europese
burgerinitiatieven geregistreerd, waarin EU-burgers
oproepen tot EU-maatregelen op gebieden die
uiteenlopen van betere arbeidsomstandigheden in de
kledingsector tot belasting van groene producten en
meer dierenrechten. In deze periode hebben drie
initiatieven meer dan de vereiste 1 miljoen
handtekeningen van burgers verzameld. Momenteel
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Al met al heeft de Commissie ruim 5 000
feedbackmogelijkheden gepubliceerd en ruim 3 miljoen
bijdragen ontvangen. Sinds de toespraak over de Staat
van de Unie van 2021 heeft de Commissie bijna
600 000 bijdragen van burgers, bedrijven en
belanghebbenden ontvangen over meer dan 800
van haar beleidsinitiatieven.

BURGERS GEVEN VORM AAN
DE TOEKOMST VAN EUROPA
Leverne Nijman en Leah Corsmit
fietsten vanuit het noorden
van Nederland naar Brussel,
met subsidie van het Europees
Solidariteitskorps. Ze gaven
gastcolleges over de EU en spraken
met meer dan 800 jongeren om
ideeën te verzamelen over de
toekomst van Europa.

Tussen 9 mei 2021 en 9 mei 2022 heeft de Europese
Unie honderdduizenden Europeanen bereikt die nooit
hadden gedacht zich te bemoeien met de
besluitvorming van onze Unie. De Conferentie over
de toekomst van Europa was een unieke oefening
in de participatieve democratie, van ongekende
omvang en reikwijdte. Het eindverslag van de
conferentie, dat 49 voorstellen en 326 concrete
maatregelen bevat, is op 9 mei 2022 aan de
voorzitters van de drie EU-instellingen voorgelegd.
Deze zijn het resultaat van debatten in de plenaire
vergadering van de conferentie — die bestond uit
burgers, verkozen vertegenwoordigers van de EU en
het nationaal, regionaal en lokaal niveau, sociale
partners en het maatschappelijk middenveld.

In het kader van de conferentie zijn meer dan 6 500
evenementen georganiseerd, uiteenlopend van
willekeurig geselecteerde burgerpanels tot door
maatschappelijke organisaties georganiseerde
grassroots-evenementen, vaak in samenwerking
met nationale, regionale en lokale overheden. Een zo’n
grassroots-project was Untold Stories, dat tot doel
had de stemmen en verhalen te versterken van
mensen in landen die niet of minder zichtbaarheid of
vertegenwoordiging op het Europese podium hebben.
Untold Stories omvatte zeven interdisciplinaire
workshops in zeven Europese landen waar jonge
journalisten en campagnevoerders samenwerkten om
een platform te creëren voor lokale, meeslepende
multimediaverhalen en hun ideeën over onze
collectieve toekomst.

Meer dan 750 000 deelnemers deelden en bespraken
bijna 19 000 ideeën op het meertalige digitale
platform. Dit platform voor overlegdemocratie,
speciaal ontworpen voor de conferentie, werd door
meer dan 5 miljoen mensen bezocht en is beschikbaar
in alle 24 officiële EU-talen. Automatische
machinevertaling maakte een directe transnationale
dialoog tussen gebruikers mogelijk, zonder
taalbarrières. Alle procedures zijn gepubliceerd om
volledige transparantie te garanderen, en het platform
blijft bestaan als opslagplaats van het proces en de
resultaten.

De Conferentie over de
toekomst van Europa gaf
de burgers uit alle lagen van
de bevolking meer inspraak in
wat de EU in de toekomst zou
moeten doen.
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Een centraal onderdeel van de conferentie was het
werk van 800 willekeurig geselecteerde burgers die
deelnamen aan de vier Europese burgerpanels. Een
derde van de deelnemers bestond uit jongeren van
16 tot 25 jaar oud. Elk van de burgerpanels kwam drie
weekenden bijeen om grondig te discussiëren over
oplossingen voor de uitdagingen waarmee de
Europese Unie wordt geconfronteerd, gebaseerd op
input van het platform. Op basis van het succes van
dit innovatieve overlegforum zullen ook in de toekomst
burgerpanels tijd en middelen krijgen om aanbevelingen
te doen voordat de Commissie belangrijke
wetgevingsvoorstellen indient.

van de Commissie vallen (bv. kwesties in verband met
de geestelijke gezondheid).
De eerste nieuwe voorstellen zal in september 2022
worden aangekondigd in de context van de toespraak
van president Von der Leyen over de Staat van
de Unie. Deze voorstellen zullen ook terugkomen in
het werkprogramma van de Commissie 2023. Bij de
follow-up zal de Commissie ervoor zorgen dat nieuwe
hervormingen en beleidsmaatregelen enerzijds en
discussies over de noodzaak van verdragswijziging
anderzijds elkaar niet uitsluiten, waarbij zij optimaal
benut wat momenteel mogelijk is en tegelijk openstaat
voor verdragswijzigingen waar dat nodig is.

Als reactie op de voorstellen van de conferentie
heeft de Commissie in juni 2022 vier werkstromen
geschetst: ten eerste voorstellen die betrekking
hebben op bestaande initiatieven (bv. de Europese
klimaatwet); ten tweede voorstellen die al door de
Commissie zijn gedaan, waarbij het Parlement en de
Raad worden verzocht wetgeving aan te nemen (bv.
het nieuwe migratiepact); ten derde geplande
initiatieven die de ideeën zullen waarmaken,
voortbouwend op nieuwe reflecties van de conferentie
(bv. de wet inzake mediavrijheid); en ten vierde nieuwe
initiatieven of werkterreinen die zijn geïnspireerd op
de voorstellen, voor zover die onder de bevoegdheid

Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement, Dubravka
Šuica, vicevoorzitter van de Europese Commissie, en Ursula von der
Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, tijdens het
slotevenement van de Conferentie over de toekomst van Europa.

Om de burgers die aan de conferentie hebben
deelgenomen op de hoogte te houden en het
momentum vast te houden, zal in het najaar van 2022
een feedback-evenement worden georganiseerd.
Tijdens dit evenement zullen de drie EU-instellingen
uitleggen wat zij met de voorstellen doen en de balans
opmaken van de vorderingen op dat moment. Het
Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben
zich er gezamenlijk toe verbonden de voorstellen van
de conferentie in volledige transparantie op te volgen,
elk binnen hun eigen bevoegdheden en in
overeenstemming met de Verdragen.
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SEPTEMBER 2021
15.9

16.9

De Europese Commissie
keurt de mededeling over het
nieuw Europees Bauhaus
goed, waarin het kader,
de kernbeginselen en de
belangrijkste maatregelen van
het initiatief worden uiteengezet.

De Commissie stelt een traject
naar het digitale decennium
voor om de digitale transformatie
van de EU tegen 2030 tot stand
te brengen.

16.9
De Commissie keurt haar eerste
aanbeveling over de veiligheid
van journalisten goed.

16.9
De Commissie lanceert de
Autoriteit voor paraatheid en
respons inzake noodsituaties
op gezondheidsgebied
(HERA), om dergelijke
noodsituaties te voorkomen, op
te sporen en snel te reageren.

16.9
De EU stelt een versterkt
partnerschap met de
Indo-Pacifische regio voor,
om handel, investeringen en
connectiviteit te bevorderen.

22.9
De Commissie keurt
een alomvattende
herziening van de EUverzekeringsregels goed, om
verzekeringsmaatschappijen te
helpen langetermijnbeleggingen
op te schalen en tegelijkertijd
de verzekerings- en
herverzekeringssector
veerkrachtiger te maken.

29.9
De Commissie keurt de mededeling betreffende
Europese missies goed om belangrijke
uitdagingen op het gebied van gezondheid,
klimaat en milieu aan te pakken en de ambitieuze
en inspirerende doelstellingen op deze gebieden
te bereiken.
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OKTOBER 2021
5.10
De Commissie presenteert
de allereerste EU-strategie
ter bestrijding van
antisemitisme en ter
bevordering van het
Joodse leven.

12.10
De Commissie geeft de
eerste groene obligatie
uit om het duurzame herstel
te financieren.

13.10
De Commissie en hoge
vertegenwoordiger/vicevoorzitter
Josep Borrell presenteren een
aanpak voor een sterker
engagement van de EU voor
een vreedzaam, duurzaam en
welvarend noordpoolgebied.

27.10
De Commissie keurt een
herziening van de EUbankregels goed, die ervoor
moet zorgen dat banken in de
EU beter bestand worden tegen
toekomstige economische
schokken en tegelijkertijd
bijdragen aan het herstel van
Europa van de COVID-19pandemie en de transitie naar
klimaatneutraliteit.

28.10
Het door de Commissie
voorgestelde versterkte
mandaat van het Europees
Geneesmiddelenbureau treedt
in werking.
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NOVEMBER 2021
2.11

13.11

De Commissie doet op de
COP26-conferentie over
klimaatverandering een
toezegging van 1 miljard euro
om de bossen in de wereld
te beschermen.

Er wordt een politiek akkoord
bereikt over de versterking
van de werkzaamheden
van het Europees Centrum
voor ziektepreventie
en -bestrijding, met name
op het gebied van toezicht,
vroegtijdige waarschuwing,
paraatheid en respons.

17.11
De Commissie keurt nieuwe
voorstellen goed om ontbossing
te stoppen, te innoveren op
het gebied van duurzaam
afvalbeheer en bodems
gezond te maken voor mens,
natuur en klimaat.

18.11
De Commissie keurt een
mededeling goed over een
mededingingsbeleid dat
geschikt is voor nieuwe
uitdagingen, waarin de
belangrijke rol van het
mededingingsbeleid voor Europa’s
pad naar herstel, voor de groene
en de digitale transitie en voor
een veerkrachtige interne markt
wordt geschetst.

19.11
TAIEX (het Bureau voor de uitwisseling
van informatie over technische bijstand
van de Commissie) viert zijn 25-jarig
bestaan. In die periode heeft het meer
dan 40 000 keer overheidsdeskundigen
uit de EU gemobiliseerd en
overheidsdiensten in de EU en wereldwijd
geholpen bij het aanpakken van digitale,
milieu- en gezondheidsuitdagingen.

25.11
De Commissie komt met
nieuwe wetten op het
gebied van politieke
reclame, verkiezingsrechten
en partijfinanciering, met
als doel de integriteit van
verkiezingen en het open
democratisch debat te
beschermen.

25.11
De Commissie stelt nieuwe
maatregelen voor
waardoor bedrijven in de
hele EU gemakkelijker
kapitaal kunnen
aantrekken en mensen die in
de EU wonen de beste deals
krijgen voor hun spaargeld en
investeringen.

26.11
Tijdens de ASEM-top
bevestigen de EU en Azië hun
gedeelde partnerschap en inzet
voor een sterker herstel na de
pandemie.
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DECEMBER 2021
1.12

1.12

De EU lanceert de Global
Gateway, een nieuwe Europese
strategie ter verbetering van
slimme, schone en veilige
verbindingen op het gebied
van digitale zaken, energie en
vervoer en ter versterking van
gezondheids-, onderwijs- en
onderzoekssystemen over de
hele wereld.

De Commissie effent de weg voor
de verdere digitalisering van de
rechtsstelsels van de EU, waardoor
deze toegankelijker en doeltreffender
worden.

8.12
De Commissie stelt een nieuw
instrument voor om het gebruik
van bewuste economische
druk door niet-EU-landen
tegen te gaan.

8.12
Op de top over voeding voor
groei verbindt de Commissie zich
ertoe voeding te verbeteren
door tussen 2021 en
2024 2,5 miljard euro aan
financiering te verstrekken.

9.12
De Commissie
presenteert een
actieplan om de
Europese sociale
economie te
stimuleren, waarbij
zowel het economische
potentieel als de bijdrage
van de sociale economie
aan een eerlijk en
inclusief herstel na de
COVID-19-pandemie
worden benut.

9.12
De Commissie stelt voor de lijst
van EU-misdrijven uit te breiden
tot haatzaaiende uitlatingen
en haatmisdrijven.

9.12
De Commissie stelt voor om
de arbeidsomstandigheden
van mensen die werken via
digitale arbeidsplatforms
te verbeteren en publiceert
ontwerprichtsnoeren
voor de toepassing van
mededingingsregels op
collectieve overeenkomsten over
de arbeidsomstandigheden van
zelfstandigen zonder personeel.

14.12
Om de overgang naar
schonere, groenere en
slimmere mobiliteit te
ondersteunen, stelt de
Commissie voor het
vervoerssysteem van de
EU te moderniseren.

14.12
De Commissie stelt nieuwe regels voor om
het Schengengebied zonder controles
aan de binnengrenzen veerkrachtiger
te maken.
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15.12
Een nieuwe strategie
voor digitale financiering
van de Commissie effent
de weg voor moderne
en gestroomlijnde
toezichtrapportage.

15.12
De Commissie stelt een nieuw EUkader voor om de gasmarkten
koolstofvrij te maken,
waterstof te bevorderen
en de methaanuitstoot te
verminderen.

15.12
De EU en Moldavië
ondertekenen een
subsidiefinancieringsovereenkomst
van 60 miljoen euro om het land te
helpen de huidige ernstige gascrisis
het hoofd te bieden.

16.12
Tijdens de top van het Oostelijk
Partnerschap wordt een
hernieuwde agenda voor de
hervorming van het herstel
en de veerkracht voorgesteld.

21.12
Er wordt een nieuw beleid voorgesteld
ter ondersteuning van ontwapening,
demobilisatie en re-integratie van
voormalige strijders, als onderdeel
van de bredere bijdrage van de EU
aan vredesopbouw.

22.12
De Commissie stelt voor de
internationale overeenkomst inzake
minimumbelasting van multinationals
snel om te zetten.

JANUARI 2022
1.1

14.1

20 jaar euro’s in onze zakken.
Het Europees Jaar van de
jeugd gaat van start.

De Commissie keurt een voorstel
goed voor een aanbeveling
van de Raad over leren voor
milieuduurzaamheid.

18.1
De Commissie neemt twee
nieuwe initiatieven aan om
universiteiten in de EU klaar
te maken voor de toekomst
door middel van nauwere
transnationale samenwerking.

18.1
De Commissie publiceert een toolkit om
buitenlandse inmenging in onderzoek
en innovatie te helpen beperken.

26.1
De Commissie komt met een
verklaring over digitale
rechten en beginselen voor
iedereen in de EU.

27.1
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FEBRUARI 2022
1.2
De Commissie stelt een
pakket van 1,2 miljard euro
aan macrofinanciële
noodbijstand voor Oekraïne
voor.

2.2
De Commissie keurt in beginsel
een aanvullende gedelegeerde
klimaathandeling goed, die de
overgang van vaste of vloeibare fossiele
brandstoffen, waaronder steenkool, naar
een klimaatneutrale toekomst zal helpen
versnellen.

2.2
De Commissie stelt een
normalisatiestrategie voor, waarin
een nieuwe aanpak wordt voorgesteld
om wereldwijd leiderschap mogelijk
te maken op het gebied van EUnormen die waarden bevorderen en
een veerkrachtige, groene en digitale
eengemaakte markt.

8.2
De Commissie stelt een
uitgebreide reeks maatregelen
voor om op het gebied van
halfgeleidertechnologieën
en -toepassingen de
veerkracht van de EU, het
technologisch leiderschap en
de voorzieningszekerheid te
waarborgen.

15.2
De EU start een op
satellieten gebaseerd
connectiviteitssysteem en
stimuleert de maatregelen voor
het beheer van ruimteverkeer
voor een digitaler en
veerkrachtiger Europa.

15.2

17-18.2

De Commissie presenteert maatregelen
om bij te dragen aan de Europese
defensie, innovatie te vergroten en
strategische afhankelijkheden aan
te pakken. Deze nieuwe initiatieven zijn
concrete stappen in de richting van een
meer geïntegreerde en concurrerende
Europese defensiemarkt, met name
door de samenwerking binnen de EU te
versterken.

Op de top van de Afrikaanse
Unie en de EU in Brussel komen
de leiders een gezamenlijke visie
voor 2030 overeen. Deze zal
worden ondersteund door het
investeringspakket Afrika-Europa
met investeringen ter waarde van
150 miljard euro.
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19.2
Naar aanleiding van een verzoek
om bijstand van Oekraïne met het
oog op escalerende dreigingen door
Rusland, activeert het Europees
coördinatiecentrum voor respons
het EU-mechanisme voor civiele
bescherming. Tegen juni is meer dan
35 000 ton aan hulpgoederen aan
Oekraïne uit alle 27 EU-lidstaten, Turkije,
Noorwegen en Noord-Macedonië aan
Oekraïne geleverd.

23.2
De Commissie stelt een nieuwe
EU-dataverordening voor,
die regels bevat over wie in
de EU in alle economische
sectoren gegenereerde data
mag gebruiken en raadplegen,
om de digitale omgeving eerlijk
te maken en datagestuurde
innovatie te stimuleren.

23.2
23.2

De EU wordt het eens over een eerste
pakket sancties als reactie op de
erkenning door Rusland van de
gebieden Donetsk en Loehansk in
Oekraïne als onafhankelijke entiteiten,
en over het besluit om Russische
troepen naar deze gebieden te sturen.

De Commissie stelt een nieuwe
richtlijn over passende
zorgvuldigheid in het
bedrijfsleven op het gebied
van duurzaamheid voor, waarin
regels worden vastgesteld voor
bedrijven om de mensenrechten
en het milieu in mondiale
waardeketens te eerbiedigen.

25.2
De EU legt meer individuele
en economische sancties op
als reactie op de Russische
militaire agressie tegen
Oekraïne. Dit tweede pakket
sancties heeft betrekking op
de sectoren financiën, energie,
vervoer en technologie en het
visumbeleid.

28.2
De EU keurt een derde
pakket sancties tegen
Rusland goed.
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MAART 2022
2.3

8.3

De Commissie stelt voor
de richtlijn tijdelijke
bescherming in werking
te stellen om snel en
doeltreffend hulp te bieden
aan mensen die de oorlog in
Oekraïne ontvluchten.

De Commissie stelt het
cohesiebeleid ten behoeve van
vluchtelingen in Europa voor,
waardoor de lidstaten en regio’s
noodhulp kunnen verlenen aan
mensen die op de vlucht zijn voor de
Russische invasie in Oekraïne.

8.3

9.3

De Commissie stelt EU-brede
regels ter bestrijding van
geweld tegen vrouwen en
huiselijk geweld voor.

De Commissie zet een
solidariteitsmechanisme voor
de medische overdracht van
vluchtelingen binnen de EU op, in
het kader van het EU-mechanisme
voor civiele bescherming.

9.3
Gezien de situatie in
Oekraïne en als reactie
op de betrokkenheid van
Belarus bij de agressie,
legt de EU meer
gerichte sancties op.

11.3
De taskforce Freeze and
Seize, opgericht door de
Commissie om te zorgen
voor een efficiënte uitvoering
van de EU-sancties tegen
op de sanctielijst geplaatste
Russische en Belarussische
oligarchen op EU-grondgebied,
wordt gelanceerd.

16.3

15.3
De EU legt een vierde
pakket economische
en individuele sancties
op met betrekking tot
de militaire agressie van
Rusland tegen Oekraïne.

#StandWithUkraine

De Commissie stelt wijzigingen
voor in de verordening centrale
effectenbewaarinstellingen
om de efficiëntie van de
afwikkelingsmarkten van de EU
te verbeteren en tegelijkertijd
de financiële stabiliteit te
waarborgen, een essentieel
onderdeel van het actieplan voor de
kapitaalmarktenunie van 2020.

21.3
De EU bereikt overeenstemming
over een strategisch kompas
voor sterker EU-veiligheids- en
defensiebeleid in het komende
decennium.
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22.3

22.3

De Commissie lanceert
een éénloketsysteem om
Oekraïense onderzoekers te
ondersteunen.

De eerste dag waarop de
pan-Europese regelgeving
inzake persoonlijke
pensioenproducten wordt
toegepast, die de weg vrijmaakt
voor een nieuwe vrijwillige
EU-brede regeling om mensen
te helpen sparen voor hun
pensioen.

23.3
De Commissie schetst opties
om hoge energieprijzen
te beperken door middel
van gemeenschappelijke
gasaankopen en minimale
gasopslagverplichtingen.

23.3
De Commissie presenteert
maatregelen voor meer
voedselzekerheid wereldwijd
en ter ondersteuning van
boeren en consumenten in
de EU, in het licht van de
stijgende voedselprijzen en
productiekosten.

23.3
Om de economische gevolgen
van de Russische invasie in
Oekraïne te verzachten, stelt
de Commissie een tijdelijk
crisiskader vast waardoor
de lidstaten gebruik kunnen
maken van de flexibiliteit
die de staatssteunregels
bieden.

24.3
Het Parlement en de Raad
bereiken een politiek akkoord
over de verordening digitale
markten. Deze wet zal
zorgen voor eerlijke, open en
betwistbare digitale markten
zodat digitale bedrijven kunnen
groeien binnen de interne
markt en wereldwijd kunnen
concurreren.

25.3
De Commissie en de Verenigde
Staten kondigen aan dat zij
in beginsel overeenstemming
hebben bereikt over een nieuw
trans-Atlantisch kader voor
gegevensbescherming, dat de
trans-Atlantische datastromen
zal bevorderen.

28.3

30.3

De Commissie keurt een
aanbeveling aan de lidstaten
goed om onmiddellijk
stappen te ondernemen met
betrekking tot regelingen
voor het burgerschap van
en verblijfsregelingen voor
investeerders in het kader
van de Russische invasie van
Oekraïne.

Op het gebied van circulaire
economie worden nieuwe
regels voorgesteld om
duurzame producten tot de
norm in de EU te maken,
circulaire bedrijfsmodellen te
verbeteren en consumenten
voor te bereiden op de groene
transitie.
56

STAAT VAN DE UNIE 2022
TIJDLIJN

APRIL 2022
6.4

6.4

De EU neemt maatregelen
ter ondersteuning van de
Sahel en de regio rond het
Tsjaadmeer in Afrika, met
in totaal 554 miljoen euro aan
financiering om zowel acute
voedselonzekerheid aan te
pakken als de voedselsystemen
op langere termijn duurzamer
te maken.

Als reactie op de gevolgen van de
Russische agressie in Oekraïne kondigt
de EU een steunpakket ter waarde van
225 miljoen euro aan ter ondersteuning
van de voedselzekerheid en
veerkracht in het Midden-Oosten en
Noord-Afrika.

8.4

8.4

Commissievoorzitter Ursula
von der Leyen en hoge
vertegenwoordiger Josep
Borrell bezoeken Oekraïne
en ontmoeten de Oekraïense
president Volodymyr Zelensky.
Voorzitter Von der Leyen
overhandigt de EU-vragenlijst.

De EU is het eens over een
vijfde pakket beperkende
maatregelen tegen Rusland
als reactie op zijn brutale agressie
tegen Oekraïne en de Oekraïense
bevolking.

9.4
De wereldwijde
donorconferentie “Stand
Up for Ukraine” brengt
9,1 miljard euro op, waaronder
1 miljard euro van de Commissie,
voor mensen die op de vlucht zijn
voor de Russische agressie, zowel
binnen Oekraïne als daarbuiten.
De Europese Bank voor
Wederopbouw en Ontwikkeling
belooft nog eens 1 miljard euro.

20.4
De EU viert 30 jaar
humanitaire hulp en civiele
bescherming, zij biedt hulp aan
mensen in noodsituaties over de
hele wereld.

23.4
Het Parlement en de Raad
bereiken een politiek akkoord
over de wet inzake digitale
diensten. De wet bevat een
ongekende nieuwe standaard
voor de verantwoordingsplicht
van onlineplatforms, waardoor
internetgebruikers en hun
grondrechten beter worden
beschermd.
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25.4
25.4

Voorzitter Von der Leyen en
Narendra Modi, premier van
India, lanceren de Handels- en
Technologieraad EU-India.

De Commissie stelt voor om het
mandaat van het EU-Agentschap
voor justitiële samenwerking in
strafzaken te versterken om bewijs
van oorlogsmisdaden te verzamelen en
te bewaren en in dit verband samen te
werken met internationale tribunalen.

26.4
Team Europa verhoogt de
steun aan de door droogte
getroffen landen in de
Hoorn van Afrika, waarbij
de EU en haar lidstaten in
totaal 633 miljoen euro
hebben toegezegd om de
voedselzekerheid te verbeteren.

27.4
De Commissie stelt een EUwet en een aanbeveling
voor om onrechtmatige
rechtszaken tegen journalisten
en mensenrechtenactivisten aan te
pakken.

27.4
De Commissie stelt een beleid
inzake legale migratie voor,
met initiatieven die de economie
van de EU ten goede zullen
komen, de samenwerking met
niet-EU-landen zullen versterken
en het algehele migratiebeheer
op lange termijn zullen
verbeteren.

28.4
De EU en de internationale
partners komen met een
verklaring betreffende de
toekomst van het internet.
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MEI 2022
3.5
De Commissie lanceert
de Europese ruimte
voor gezondheidsdata.
Hierdoor kunnen mensen hun
gezondheidsdata in eigen
land of in andere lidstaten
beheren en gebruiken en
wordt de opbouw van een
echte interne markt voor
digitale gezondheidsdiensten
en -producten gestimuleerd.

9.5
De Conferentie over de
toekomst van Europa wordt
afgesloten. Het traject van een
jaar van discussies, debatten
en samenwerking tussen
burgers en politici resulteert
in 49 voorstellen en ruim 320
maatregelen waar de EUinstellingen mee aan de slag
zullen gaan.

9-10.5
De EU organiseert de zesde
conferentie in Brussel over
de ondersteuning van de
toekomst van Syrië en de
regio, waarbij steun wordt
vrijgemaakt voor Syriërs
en gemeenschappen in
buurlanden waar Syriërs worden
opgevangen, via toezeggingen
van in totaal 6,4 miljard euro
voor 2022 en daarna. Van dit
bedrag heeft de EU meer dan
4,8 miljard euro toegezegd, met
ruim 3,1 miljard euro van de
Commissie.

10.5
Er wordt een politiek
akkoord bereikt over de
wet inzake digitale
operationele veerkracht,
waardoor ons financiële
systeem beter bestand is
tegen cyberaanvallen en
andere digitale risico’s.

11.5
De Commissie stelt nieuwe EUwetgeving om online seksueel
misbruik van kinderen te
voorkomen en te bestrijden voor.

12.5
Tijdens de tweede
wereldwijde COVID-19top belooft de Commissie
de uitrol en toepassing van
vaccins en andere COVID19-maatregelen in Afrika
te versnellen, met nog eens
400 miljoen euro aan steun.

11.5
De Commissie stelt fiscale
prikkels voor eigen vermogen
voor om ondernemingen te
helpen groeien, sterker en
veerkrachtiger te worden.
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12.5
In Tokio houden de EU en Japan
hun 28e top. Zij bevestigen
hun nauwe en alomvattende
betrekkingen en lanceren het
digitale partnerschap.

12.5
De Commissie stelt voor om
solidariteitscorridors vast te
stellen om Oekraïne te helpen
landbouwproducten te exporteren.

13.5
Er wordt een politiek akkoord
bereikt over nieuwe regels
inzake cyberbeveiliging
van netwerk- en
informatiesystemen, om
ervoor te zorgen dat burgers en
bedrijven worden beschermd en
kunnen rekenen op essentiële
diensten.

18.5
De EU presenteert het
REPowerEU-plan om
snel minder afhankelijk
van Russische fossiele
brandstoffen te worden
en de groene transitie te
versnellen.

18.5
De Commissie en de hoge
vertegenwoordiger presenteren
een analyse van de
investeringstekorten op
defensiegebied en stellen verdere
maatregelen voor die nodig zijn om
de industriële en technologische
basis in Europa te versterken.

18.5
De EU onthult een strategisch
partnerschap met de
Golfstaten, met als doel
haar samenwerking met de
Samenwerkingsraad van de Golf
en haar lidstaten te intensiveren.

18.5
De Commissie zet plannen
uiteen over hoe de EU het
financieringstekort van
Oekraïne op korte termijn en de
wederopbouw op langere termijn
wil aanpakken.

23.5
De Commissie keurt een
noodplan voor vervoer goed,
met concrete maatregelen om
het vervoer in de EU in tijden van
crisis te beschermen.

25.5
De Commissie stelt regels voor
om de schending van sancties
strafbaar te stellen en om
vermogensbestanddelen van
personen die de sancties overtreden
en van andere criminelen te
bevriezen en te confisqueren.
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JUNI 2022
3.6
7.6

De EU komt een zesde
sanctiepakket tegen
Rusland overeen, waaronder
een verbod op de invoer van de
meeste olie uit Rusland.

Er wordt een politiek akkoord
bereikt over een voorstel inzake
genderevenwicht in raden van
bestuur.

16.6
22.6

Er wordt overeenstemming
bereikt over een nieuwe
praktijkcode betreffende
desinformatie, op basis
van de richtsnoeren van de
Commissie van mei 2021.

De Commissie keurt voorstellen
goed om de natuur van
Europa tegen 2050 te
herstellen en het gebruik van
pesticiden tegen 2030 te
halveren.

23.6
De EU-leiders verlenen
Oekraïne en Moldavië de
status van kandidaat-lidstaat.
Zij erkennen ook het Europese
perspectief voor Georgië.

23.6
De leiders van de EU en de
Westelijke Balkan komen
bijeen in de aanloop naar de
bijeenkomst van de Europese
Raad in Brussel.

24.6

30.6

De EU onthult de vernieuwde
agenda voor internationale
oceaangovernance.

Het Parlement en de EUlidstaten bereiken een politiek
akkoord over een nieuwe
verordening om verstoringen
als gevolg van buitenlandse
subsidies op de interne
markt aan te pakken.

30.6
Commissievoorzitter Von
der Leyen en de NieuwZeelandse premier Jacinda
Ardern kondigen aan dat
de onderhandelingen
over een uitgebreide
handelsovereenkomst zijn
afgerond.

30.6
De medewetgevers bereiken overeenstemming
over de verordening inzake Europese cryptoactiva.
Dit nieuwe rechtskader zal consumenten,
marktintegriteit en financiële stabiliteit
beschermen en tegelijkertijd verdere innovatie in
de cryptoactivasector mogelijk maken.
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JULI 2022
1.7
De nieuwe roamingregels
treden op tijd in werking om
ervoor te zorgen dat burgers
blijven genieten van roaming
tegen thuistarief.

5.7
De Commissie keurt een nieuwe
Europese innovatieagenda
goed om Europa een koppositie
te geven in de nieuwe golf van
deeptech-innovatie en start-ups.

13.7
Verslag over de rechtsstaat
2022: de Commissie doet specifieke
aanbevelingen aan de lidstaten.

19.7
De Europese Unie start
toetredingsonderhandelingen
met Albanië en NoordMacedonië.

20.7
De Commissie presenteert het
voorstel “Gas besparen om de
winter goed door te komen”,
een nieuw plan om de vraag
naar gas terug te dringen om de
EU voor te bereiden op minder
beschikbaarheid van gas.
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