Deze Nieuws EU geeft regelmatig een update over belangrijke dossiers in Brussel.

Openbare raadpleging over bouwproducten
De Europese Commissie werkt aan een gezamenlijke evaluatie en effectbeoordeling voor
een mogelijk EU-initiatief om de EU-regels over bouwproducten te herzien. De commissie
heeft hiervoor een raadpleging geopend over EU-regels voor producten die worden
gebruikt bij de constructie van gebouwen en infrastructuurwerken. Individuele burgers en
organisaties kunnen deelnemen aan deze raadpleging, die loopt tot 16 april 2018.
Meer informatie

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in EU
Als onderdeel van de follow-up van de Europese pijler van sociale rechten heeft de
Europese Commissie eind december een voorstel goedgekeurd voor een nieuwe richtlijn
voor meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de EU. De commissie
stelt voor om de bestaande verplichting om elke werknemer te informeren over zijn
arbeidsvoorwaarden aan te vullen en te moderniseren. Daarnaast wil de commissie
nieuwe minimumnormen introduceren om te garanderen dat alle werknemers, ook die
met atypische contracten, duidelijkere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden
krijgen.
Meer informatie

Nationale flexibiliteit in btw-tarieven
De Europese Commissie heeft op 18 januari 2018 nieuwe regels voorgesteld om de
lidstaten meer flexibiliteit te geven bij het vaststellen van de tarieven van de belasting
over de toegevoegde waarde (btw). Bovendien wil de commissie een betere fiscale
omgeving maken waarin kleine en middelgrote ondernemingen kunnen gedijen. De
voorstellen zijn de laatste stappen in de hervorming van de btw-regels door de
commissie om te komen tot een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU.
Meer informatie

Conferentie over betaalbaar wonen in steden
Op 4 en 5 december 2018 is in Wenen de conferentie 'Housing for All. Affordable Housing

in Growing Cities’. Onderwerp is welke juridische en financiële voorwaarden er nodig zijn
om investeringen in betaalbaar wonen te vergroten.
Meer informatie

Bulgaars voorzitterschap van de Raad
Vanaf 1 januari tot en met 30 juni 2018 is het voorzitterschap van de Raad voor het
eerst in handen van Bulgarije. De regering in Sofia heeft gekozen voor veiligheid,
stabiliteit en solidariteit als kernwoorden voor het voorzitterschap. De vier prioriteiten
zijn: de toekomst van de EU, de westelijke Balkan, veiligheid en stabiliteit in een sterk en
verenigd Europa, en de Digitale economie en vaardigheden voor de toekomst.
Meer informatie
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