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Eén maand na Brexit
Vlaamse steunmaatregelen, BAR
en parlementaire controle
De EU en het Verenigd Koninkrijk
vonden een akkoord over een
toekomstige relatie, het resultaat
daarvan kan je herbekijken in de
VLEVA-webinar. De kous is daar
zeker nog niet mee af:
Een overzicht.

De plannen én timing voor de
faciliteit van herstel en
veerkracht
De faciliteit voor herstel en veerkracht speelt
ook in 2021 een belangrijke rol in het
Europese beleid. Na een akkoord in de
trilogen en de VLEVA-webinar over de
Vlaamse vertaling:
Een update.

Het Portugese voorzitterschap:
prioriteiten voor milieu, klimaat
en energie
Op 1 januari startte het nieuwe
voorzitterschap van de Raad. Deze keer is

het de beurt aan Portugal om gedurende 6
maanden aan het hoofd van de
onderhandelingen te staan. Traditioneel
schuift het voorzittende land enkele
prioriteiten naar voor.
Ontdek hier de Portugese prioriteiten voor
milieu, klimaat en energie.

Startschot Europese digitale
belasting 2.0
Je kan tot 11 februari input geven op de
aanvangseffectbeoordeling van de Europese
digitale belasting.
Ontdek de plannen van de Europese
Commissie.

Kilometerheffing in triloog
De trilogen over de herziening van de
Eurovignetrichtlijn zijn begonnen.
Lees de laatste stand van zaken.

Interreg Vlaanderen-Nederland
maakt grote lijnen 2021-2027
bekend
Op 9 december 2020 heeft Interreg VL-NL
een '95%-concept' van het toekomstige EUsubsidieprogramma vastgesteld. Voor het
eerst publiceert het programma de grote
lijnen van het soort grensoverschrijdende
projecten dat het tussen 2021 en 2027 hoopt
te kunnen financieren.
Ontdek er alles over.

MEER EU-NIEUWS

VLEVA-events
EdU-talks: de Europese
Onderwijsruimte
4 februari 2021 13:00 – 14:00
Tijdens de eerste EdU-talk van het
Departement Onderwijs en Vorming en
VLEVA gaan we dieper in op de
Europese onderwijsruimte. Wat zijn de
doelstellingen? Hoe worden ze
gerealiseerd?
Meer weten? Schrijf je snel in!
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