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Nr. Titel Toelichting 
Reeds gepubliceerd of 

verwacht 
Commissie 

(s) 

  Europese Green Deal   

1. De Europese Green Deal 

Mededeling over de Europese Green Deal (niet-wetgevend) 
 
 
Europese klimaatwet waarin de doelstelling wordt vastgelegd om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken 
(wetgevend) 
 
 
Het Europees klimaatpact (niet-wetgevend) 
 

11-12-2019, E200001 
 
 

04-03-2020, E200007 
 
 
 

Q4-2020 
 
 

EZK/LNV 

2. Financiering van de duurzame transitie 

Investeringsplan van de Europese Green Deal (niet-wetgevend) 
 
Fonds voor een rechtvaardige transitie (wetgevend) 
 
Vernieuwde strategie voor duurzame financiering (niet-wetgevend) 
 
Herziening van de richtlijn bekendmaking van niet-financiële informatie (wetgevend) 

15-01-2020, E200003 
 

14-01-2020, E200004 
 

Q4-2020 
 

Q1-2021 

EZK/LNV 

3. 
Bijdrage van de Commissie aan COP26 in 
Glasgow 

 
Klimaatdoelstellingsplan 2030 (niet-wetgevend) 
 
Nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering (niet-wetgevend) 
 
Nieuwe EU-bosstrategie (niet-wetgevend) 
 
 

Q3-2020 
 

Q1-2021 
 

Q1-2021 

EZK/LNV 

4. Duurzaamheid van voedselsystemen “Van boer tot bord”-strategie (niet-wetgevend) 
20-05-2020, 

COM(2020)381 
EZK/LNV 

5. Koolstofarm maken van energie 

Strategie voor slimme sectorintegratie (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2020) 
 
 
Renovatiegolf (niet-wetgevend, 3e kwartaal 2020) 
 
 
Hernieuwbare offshore-energie (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020) 

Q2-2020 
 
 

Q3- 2020 
 
 

Q4-2020 

EZK/LNV 

6. Duurzame productie en consumptie 
 
Nieuw actieplan voor de circulaire economie (niet-wetgevend) 
 

11-03-2020 
COM(2020)98 

 

EZK/LNV 
en IWO 
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De consument voorbereiden op de groene transitie (wetgevend) 
 

 
Q2-2021 

 

7. Milieubescherming 

EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 (niet-wetgevend) 
 
Achtste milieuactieprogramma (wetgevend) 
 
Strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen (niet-wetgevend) 

20-05-2020 
COM(2020)380 

 
Q4-2020 

 
Q3- 2020 

EZK/LNV & 
IWO 

8. Duurzame en slimme mobiliteit 

Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (niet-wetgevend) 
 
ReFuelEU Luchtvaart – Duurzame brandstof voor de luchtvaart (wetgevend) 
 
FuelEU Zeevaart - Groene Europese maritieme ruimte (wetgevend) 

Q4-2020 
 

Q4-2020 
 

Q4-2020 
 

IWO & 
EZK/LNV 

9. 

Evaluatie van de handelsnormen (vervat in 
de 
verordening tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke marktordening (GMO), 
de 
“ontbijtrichtlijnen”, en het secundair recht 
inzake de GMO) 

Deze evaluatie zal helpen bij de beoordeling van de vraag of de verschillende wetgevingsinstrumenten onderling 
samenhangend zijn en eventueel kunnen worden vereenvoudigd. Op basis van de resultaten van de evaluatie kan worden 
bekeken of de regelgeving met betrekking tot de handelsnormen gewijzigd dient te worden. (REFIT) 

n.n.b. EZK/LNV 

10. 

Evaluatie van in de EU beschermde 
geografische 
aanduidingen en gegarandeerde 
traditionele 
specialiteiten 

Deze evaluatie zal helpen bij de beoordeling van de vraag of de verschillende wetsinstrumenten inzake de 
kwaliteitsregelingen van de EU onderling samenhangend zijn en eventueel kunnen worden verbeterd (modernisering, 
vereenvoudiging en stroomlijning). Op basis van de resultaten van de evaluatie kan worden bekeken of de regelgeving 
inzake de kwaliteitsregelingen van de EU gewijzigd dient te worden. (REFIT) 

n.n.b. EZK/LNV 

11. 

Herziening van de richtsnoeren betreffende 
bepaalde staatssteunmaatregelen in het 
kader 
van de regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten na 2020 

De lidstaten kunnen sommige elektriciteitsintensieve gebruikers compenseren voor een deel van de hogere 
elektriciteitskosten die voortvloeien uit de EU-regeling voor de handel in emissierechten. Het doel van deze 
compensatie is het risico op koolstoflekkage te beperken dat ontstaat wanneer bedrijven vanwege de emissiekosten 
activiteiten uit de EU verplaatsen naar derde landen waar dergelijke beperkingen niet van toepassing zijn. De bestaande 
regels voor compensatie zullen worden herzien in het licht van de nieuwe regeling voor de handel in emissierechten voor 
de periode 2021-2030 (niet-wetgevend) (REFIT) 

Q4-2020 
 

EZK/LNV & 
IWO 

12. 
Herziening van de verordening betreffende 
de 
trans-Europese energienetwerken (TEN-E) 

Dit initiatief zal ervoor zorgen dat de TEN-E-verordening volledig in overeenstemming is met de Europese Green Deal 
en de langetermijndoelstellingen van de Unie op het gebied van het koolstofarm maken van de economie, en 
tegelijkertijd bijdraagt tot de integratie van de sector en de markt, de voorzieningszekerheid en de mededinging. 
(wetgevend) (REFIT) 

Q4-2020 EZK/LNV 
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13. 

Evaluatie van Richtlijn 2011/65/EU 
betreffende 
beperking van het gebruik van bepaalde 
gevaarlĳke stoffen in elektrische en 
elektronische 
apparatuur 

In het kader van deze evaluatie zal worden nagegaan of de procedure voor het vaststellen van beperkingen op het 
gebruik van stoffen en het verlenen van vrijstellingen van beperkingen doeltreffend en efficiënt is. Voorts zal worden 
bekeken of de richtlijn coherent is met en relevant is ten aanzien van andere EU-wetgeving, met name in het licht van de 
evaluaties in het kader van REACH en de richtlijn inzake ecologisch ontwerp. (REFIT) 

n.n.b. 
EZK/LNV & 

IWO 

14. 
Evaluatie van Richtlijn 2000/53/EU 
betreffende 
autowrakken 

In het kader van deze evaluatie zal worden nagegaan of de procedure voor het vaststellen van beperkingen op het 
gebruik van stoffen en het verlenen van vrijstellingen van beperkingen doeltreffend en efficiënt is. Voorts zal worden 
bekeken of de richtlijn coherent is met en relevant is ten aanzien van andere EU-wetgeving, met name in het licht van de 
evaluaties in het kader van REACH en de richtlijn inzake ecologisch ontwerp. (REFIT) 

n.n.b. 
EZK/LNV & 

IWO 

15.  
Evaluatie van Richtlijn 2010/75/EU inzake 
industriële emissies 

Nagegaan zal worden of de richtlijn doeltreffend, efficiënt en coherent ten aanzien van andere wetgeving is, een EU-
meerwaarde heeft en relevant is voor de aanpak van belangrijke (agro-)industriële bronnen van lucht-, water- en 
bodemverontreiniging. (REFIT) 

n.n.b. 
IWO & 

EZK/LNV 

16. 

Geschiktheidscontrole van de EU-regels ter 
bestrijding van illegale houtkap – 
Verordening 
(EU) nr. 995/2010 (houtverordening) en 
Verordening (EG) nr. 2173/2005 (FLEGT-
verordening) 

Nagegaan zal worden of beide verordeningen op een doeltreffende, efficiënte, coherente en relevante manier bijdragen 
tot de bestrijding van illegale houtkap wereldwijd, en of ze een EU-meerwaarde hebben. De lessen die uit de 
geschiktheidscontrole worden getrokken, zullen van pas komen bij de beoordeling van maatregelen aan de vraagzijde voor 
andere grondstoffen. (REFIT) 

n.n.b. EZK/LNV 

17. 
Herziening van de EU-richtlijn inzake 
batterijen 

Conform de evaluatie- en uitvoeringsverslagen over deze richtlijn moet de herziening tot doel hebben de circulariteit 
beter te integreren, de duurzaamheid te verbeteren en gelijke tred te houden met de technologische ontwikkelingen. Dit 
wordt ook vooropgesteld in het strategisch actieplan voor batterijen. Naar aanleiding van de conclusies van de verslagen 
over de richtlijn zal de richtlijn worden gewijzigd of zal een nieuwe verordening tot intrekking van de richtlijn worden 
opgesteld om met name rekening te houden met de eisen inzake einde levensduur en duurzaamheid. (wetgevend) (REFIT) 

Q4-2020 
EZK/LNV & 

IWO 

18. 
Geschiktheidscontrole van de relevante EU-
wetgeving inzake hormoonontregelende 
stoffen 

Dit zijn stoffen die de werking van de hormoonhuishouding ontregelen en negatieve gevolgen hebben voor de 
gezondheid van mensen of dieren. Op deze stoffen zijn meerdere EU-regelgevingsmaatregelen van toepassing. Bij de 
geschiktheidscontrole zal worden nagegaan of deze maatregelen de algemene doelstelling dienen, namelijk de 
menselijke gezondheid en het milieu beschermen. Bekeken zal worden of de EU-wetgeving coherent, doeltreffend, 
efficiënt en relevant is en een EU-meerwaarde heeft. Hierbij zal de nadruk liggen op de onderlinge samenhang van het 
acquis inzake chemische stoffen. (REFIT) 

n.n.b. 
EZK/LNV, 
IWO, & 

VWS 

19. 
Herziening van de verordening inzake 
handelsnormen voor visserij- en 
aquacultuurproducten in de EU 

Doel van deze herziening is de juridische structuur te vereenvoudigen: drie verordeningen, die momenteel ook 
betrekking hebben op aquacultuurproducten, transparantie en consumentenvoorlichting, zullen worden vervangen door 
één (EU-)verordening. (wetgevend) (REFIT) 

Q4-2020 EZK/LNV 

20. 

Evaluatie van Verordening (EU) nr. 
913/2010 
inzake het Europese spoorwegnet voor 
concurrerend goederenvervoer 

Vergroting van het aandeel van het goederenvervoer per spoor is een essentieel onderdeel van het EU-beleid om de 
door vervoer veroorzaakte CO2-uitstoot te verminderen, maar verloopt moeizaam. Deze verordening is gericht op 
betere samenwerking en coördinatie in een aantal corridors die bijzonder geschikt zijn met het oog op de ontwikkeling 
van het internationale goederenvoervoer per spoor. 
Verordening (EU) nr. 913/2010 is in 2010 in werking getreden: er werden negen corridors voor goederenvervoer per spoor 
totstandgebracht. Later kwamen er daar nog twee bij. In het kader van de evaluatie moet de uitvoering van de verordening 
volledig in kaart worden gebracht en moeten de gevolgen ervan worden beoordeeld. De evaluatie zal helpen te bepalen 
welke verdere maatregelen op EU-niveau nodig zijn om het goederenvervoer per spoor te stimuleren. (REFIT) 

n.n.b. 
IWO & 

EZK/LNV 

21.  
Evaluatie van Richtlijn 2009/128/EC 
betreffende 
duurzaam gebruik van pesticiden 

Bij deze evaluatie zal onder meer worden nagegaan in hoeverre de afhankelijkheid van pesticiden is afgenomen en het 
gebruik van alternatieven met een laag risico en niet-chemische alternatieven is toegenomen als gevolg van de richtlijn. 
Voorts zal worden bekeken of de richtlijn kan worden vereenvoudigd, bijvoorbeeld met betrekking tot de voorschriften 
voor het keuren van de apparatuur voor de toepassing van pesticiden en de nieuwe officiële controleregels. (REFIT) 

n.n.b. 
EZK/LNV & 

IWO 
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22. 
Evaluatie van de EU-strategie voor 
dierenwelzijn 
(2012-2015) 

Bij deze evaluatie zal worden nagegaan in hoeverre de strategie heeft bijgedragen tot de vereenvoudiging van het EU-
kader voor dierenwelzijn en of er nog ruimte is voor vereenvoudiging, rekening houdend met de ontwikkeling van de 
behoeften op dit gebied. (REFIT) 

n.n.b. EZK/LNV 

23. 

Beoordeling van de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en 
maximumresidugehalten voor 
bestrijdingsmiddelen 

Deze evaluatie betreft de uitvoering en de werking van Verordening (EG) nr. 1107/2009 (betreffende 
gewasbeschermingsmiddelen) en Verordening (EG) nr. 396/2005 (tot vaststelling van maximumresidugehalten in alle 
lidstaten) sinds deze verordeningen van toepassing zijn geworden, respectievelijk in juni 2011 en september 2008. In het 
kader van de evaluatie worden voorstellen gedaan om de uitvoering van de verordeningen te verbeteren met het oog op 
de vereenvoudiging of versterking van het huidige regelgevingskader, bijvoorbeeld om de vertragingen aan te pakken en 
de transparantie te vergroten, het systeem van zones voor toelating en wederzijdse erkenning van toelatingen te 
verbeteren, duurzame gewasbescherming, oplossingen met een laag risico en doeltreffende risicobeperking te bevorderen, 
en de coherentie en consistentie tussen de verordeningen en andere EU-wetgeving te vergroten. In de evaluatie wordt ook 
gekeken naar de kwesties die aan de orde zijn gesteld in het advies van het Refit-platform XI.10.a over stoffen voor 
meerdere doeleinden/stoffen uit meerdere bronnen – chloor (goedgekeurd op 7.6.2017) en in het advies van het Refit-
platform XI.22.a over de registratie van gewasbeschermingsmiddelen (goedgekeurd op 14.3.2019). (REFIT) 

n.n.b. 
EZK/LNV & 

IWO 

  Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk   

24. 
Een Europa dat klaar is voor het digitale 
tijdperk 

Een strategie voor Europa – Klaar voor het digitale tijdperk (niet-wetgevend) 
 
Samen met het mededingingsinstrument ex ante (wetgevend) 
 
Actieplan voor digitaal onderwijs (update) (niet-wetgevend) 

19-02-2020 
COM(2020)67 

 
Q4-2020 

 
Q4-2020 

 

EZK/LNV, 
I&A/JBZ & 

OCW 

25. 
Een Europese aanpak van artificiële 
intelligentie 

Witboek over artificiële intelligentie (niet-wetgevend) 
 
 
Europese strategie inzake gegevens (niet-wetgevend) 
 
 
Follow-up van het witboek over artificiële intelligentie, onder meer inzake veiligheid, aansprakelijkheid, 
grondrechten en gegevens (wetgevend) 

19-02-2020 
COM(2020)65 

 
19-02-2020 

COM(2020)66 
 

Q1-2021 
 

J&V, 
EZK/LNV & 

I&A/JBZ 

26. Betere cyberbeveiliging 
 
Evaluatie van de richtlijn inzake de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (NIS-richtlijn) (wetgevend) 
 

 
Q4-2020 

 

J&V & 
I&A/JBZ 

27. Digitaal voor consumenten 
Universele laders voor mobiele telefoons en soortgelijke toestellen (wetgevend) 
 
Herziening van de roamingverordening (wetgevend) 

Q1-2021 
 

Q1-2021 
EZK/LNV 

  Een economie die werkt voor de mensen   

28. Sociaal Europa 

Eerlijke minimumlonen voor werknemers in de EU (wetgevend) 
 
Versterking van de jongerengarantie (niet-wetgevend) 
 
Europese werkloosheidsherverzekeringsregeling (wetgevend) 

 
Q1, Q4-2020 

 
Q2-2020 

 
tijdelijk instrument 

gepubliceerd: 
COM(2020)139 

SZW 
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29. Verdieping van de kapitaalmarktenunie 

Actieplan voor de kapitaalmarktenunie (niet-wetgevend) 
 
Herziening van het regelgevingskader voor beleggingsondernemingen en marktexploitanten (MiFIDII en MiFIR), 
met inbegrip van de instelling van een consolidated EU-tape (wetgevend) 
 
Herziening van de benchmarkverordening (wetgevend) 
 

Q4-2020 
 

Q3-2020 
 

Q3-2020 
 
 

FIN 

30. Voltooiing van de bankenunie 
Actieplan inzake de bestrijding van witwassen (niet-wetgevend) 
 
Herziening van de wetgeving inzake kapitaalvereisten (wetgevend) 

07-05-2020: 
C(2020)2800 

 
Q4-2020 

FIN 

31.  Effectieve belastingheffing 

Belastingregeling voor ondernemingen voor de 21e eeuw (niet-wetgevend) 
 
Actieplan om belastingontduiking te bestrijden en belasting eenvoudig en gemakkelijk te maken (wetgevend en niet-
wetgevend) 
 
inbegrip van goed fiscaal bestuur in de EU en daarbuiten (niet-wetgevend) en 
herziening van de Richtlijn betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen (wetgevend) 

Q4-2020 
 

Q3-2020 
 
 

Q3-2020 
 

FIN 

32. Pakket douane-unie 
Actieplan voor de douane-unie (niet-wetgevend) 
 
Voorstel inzake het éénloketsysteem voor de douane (wetgevend) 

Q3-2020 
 

Q4-2020 
 

FIN & 
I&A/JBZ 

  Een sterker Europa in de wereld   

33. Internationale samenwerking 
Ondertekening en sluiting van de overeenkomst tussen de EU en de landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille 
Oceaan (wetgevend) 

Q3-2020 
 

BDO & 
KOREL 

34. Financiële soevereiniteit Versterking van de economische en financiële soevereiniteit van Europa (niet-wetgevend) Q4-2020 FIN 

35. Afrika-strategie Globale strategie voor samenwerking met Afrika (niet-wetgevend) 
09-03-2020 
JOIN(2020)4 

BDO 

36. Uitbreiding 

Versterking van het toetredingsproces – Een geloofwaardig EU-perspectief voor de Westelijke Balkan (niet-wetgevend) 
 
Versterking van de betrokkenheid van de EU bij de Westelijke Balkan – Bijdrage van de Commissie aan de Top 
EU-Westelijke Balkan (niet wetgevend) 

05-02-2020, 
COM(2020)57 

 
29-04-2020, 

COM(2020)315 / 
Q4-2020 

EUZA 

37. Oostelijk partnerschap Oostelijk Partnerschap na 2020 (niet-wetgevend) 18-03-2020, JOIN(2020)7 EUZA 
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38. 
Mensenrechten, democratie en 
gendergelijkheid 

Actieplan inzake mensenrechten en democratie (2020-2024) (wetgevend en niet-wetgevend) 
 
EU-actieplan inzake gendergelijkheid en de versterking van de positie van de vrouw in de externe betrekkingen 
voor 2021-2025 (niet-wetgevend) 

25-03-2020, JOIN(2020)5 
 

Q4-2020 

J&V, BDO, 
I&A/JBZ & 

OCW 
(gender-

gelijkheid) 

39. Hervorming WTO Initiatief inzake de hervorming van de WTO (niet-wetgevend) Q4-2020 BDO 

40. 

Evaluatie van de handelspijler van zes 
associatieovereenkomsten tussen de EU en 
Euromed-landen (Tunesië, Marokko, 
Egypte, 
Jordanië, Algerije en Libanon) 

Bij deze evaluatie wordt nagegaan of er ruimte is voor stroomlijning van de procedures, beperking van de kosten en de 
administratieve lasten, en vereenvoudiging van de processen. Positieve resultaten kunnen worden gebruikt bij nieuwe 
onderhandelingen over deze overeenkomst of bij onderhandelingen over overeenkomsten met andere landen.    

n.n.b. 
BDO & 

I&A/JBZ 

  Bevordering van onze Europese levenswijze   

41. 
Vaardigheden, onderwijs en inclusie 
stimuleren 

Bijgewerkte vaardighedenagenda voor Europa (niet-wetgevend) 
 
Totstandkoming van de Europese onderwijsruimte (niet-wetgevend) 
 
Actieplan inzake integratie en inclusie (niet-wetgevend) 

Q3-2020 
 

Q3-2020 
 

Q4-2020 
 

OCW 

42. Een nieuw migratie- en asielpact Nieuw migratie- en asielpact en begeleidende wetsvoorstellen (niet-wetgevend en wetgevend) 
 

Q2-2020 
 

I&A/JBZ 

43. De veiligheid van Europa bevorderen 

Nieuwe strategie voor de Veiligheidsunie (niet-wetgevend) 
 
Versterking van het mandaat van Europol (wetgevend) 
 
Voorstel voor aanvullende maatregelen inzake de bescherming van kritieke infrastructuur (wetgeving) 
 
Nieuwe EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel (niet-wetgevend) 
 
EU-strategie voor een doeltreffendere bestrijding van seksueel misbruik van kinderen (niet-wetgevend) 

Q3-2020 
 

Q4-2020 
 

Q4-2020 
 

Q1-2021 
 

Q3-2020 

I&A/JBZ & 
J&V 

44. De gezondheid beschermen 
Europees kankerbestrijdingsplan (niet-wetgevend) 
 
Farmaceutische strategie voor Europa (niet-wetgevend) 

Q4-2020 
 

Q4-2020 
VWS 

  Een nieuwe impuls voor Europese democratie   

45. 
Initiatieven inzake gelijkheid en non-
discriminatie 

Bindende maatregelen voor loontransparantie (wetgevend) 
 
Strategie voor gelijkheid van LGBTI's (niet-wetgevend) 
 
EU-kader voor strategieën op het gebied van gelijkheid en inclusie van de Roma, voor de periode na 2020 (niet-wetgevend) 

Q4-2020 
 

Q4-2020 
 

Q4-2020 
 

OCW & 
SZW 
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46. Democratie 
Desinformatie – de feiten op een rijtje zetten / Actieplan voor Europese democratie (niet-wetgevend en 
wetgevend)  

Q2-2020  
& 

Q4-2020 
 

J&V, 
EZK/LNV, 
BiZa/AZ 

& 
BiZa/AZ & 

J&V 

47. De toekomst van Europa Vorm geven aan de conferentie over de toekomst van Europa (niet-wetgevend) 
23-01-2020,  

COM(2020)27 
EUZA 

48. Rechtsstaat Jaarverslag 2020 over de rechtsstaat (niet-wetgevend) 
 

Q3-2020 
 

EUZA & 
J&V 

49. Grondrechten 

Nieuwe strategie voor de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten (niet-wetgevend) 
 
EU-strategie voor de rechten van slachtoffers (niet-wetgevend) 
 
Verslag over de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (niet-wetgevend) 
 
Afstemming van de relevante Unierechtelijke handhavingsregels met betrekking tot gegevensbescherming (niet-
wetgevend) 

Q4-2020 
 

Q2-2020 
 

Q2-2020 
 

Q2-2020 

EUZA & 
J&V 

 
J&V 

 
J&V 

 
J&V 

 


