Bekijk de webversie

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

Blijf op de hoogte!
U weet misschien al dat de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
op 25 mei 2018 in werking is getreden.
Om ons te helpen te voldoen aan de wettelijke vereisten, moeten we met u
bevestigen dat u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen.
Als u nog van ons wilt horen kunt u via onderstaande link toestemming verlenen
voor het verzamelen, opslaan en registreren van uw persoonlijke gegevens, met als
doel u informatie van de EU over belangrijke dossiers in Brussel toe te sturen.
Na het klikken op de link krijgt u in een concept e-mail waarin u kunt aangeven
of u wel of niet informatie van ons wilt ontvangen. Let op: mocht u niet reageren,
dan kunnen wij u niet meer per e-mail benaderen!
Klik hier om de NieuwsEU nieuwsbrief van FLOW te blijven ontvangen.

Voorstel voor Europese Arbeidsautoriteit
Medio maart heeft de Europese Commissie een voorstel voor een Europese
Arbeidsautoriteit gelanceerd. Deze autoriteit moet werknemers, zelfstandigen,
bedrijven en nationale overheden helpen om de voordelen van het vrij
personenverkeer optimaal te benutten en voor eerlijke arbeidsmobiliteit zorgen. Na
haar gang door de Europese wetgevingsprocedure leidt de verordening voor de
autoriteit tot een nieuw gedecentraliseerd EU-agentschap, operationeel in 2019.
Meer informatie

Horizon Europa
De Europese Commissie presenteerde begin juni haar plannen voor een nieuw
onderzoeksprogramma: Horizon Europa. Dit zal voortbouwen op de resultaten en
het succes van het vorige programma voor onderzoek en innovatie (Horizon 2020),
zodat de EU wereldleider blijft in onderzoek en innovatie. Horizon Europa is het
meest ambitieuze onderzoeks- en innovatieprogramma ooit. De commissie stelt
voor om 100 miljard van de volgende langetermijnbegroting van de EU (20212027) aan onderzoek en innovatie te besteden.

Meer informatie

Maatregelen Nederlandse huizenmarkt
De Europese Raad heeft op 28 en 29 juni in het Europees semester bekrachtigd dat
Nederland maatregelen moet nemen om prikkels voor het aangaan van schulden
door huishoudens en de resterende verstoringen op de woningmarkt terug te
dringen. Dat moet vooral gebeuren door het bevorderen van de ontwikkeling van de
particuliere huursector.
Meer informatie

Afvalwetgeving klaar voor toekomst
Op 22 mei hebben de lidstaten vanwege het bredere EU-beleid over de circulaire
economie een reeks ambitieuze maatregelen goedgekeurd om de EUafvalwetgeving klaar te maken voor de toekomst. De nieuwe regels zullen bijdragen
aan het voorkomen van afval of - wanneer preventie niet mogelijk is - aan het
aanzienlijk opvoeren van de recycling van stedelijk en verpakkingsafval. De regels
zijn gebaseerd op de voorstellen van de commissie van het in december 2015
gepresenteerde pakket circulaire economie.
Meer informatie

Financiering van renovatie
Housing Europe, de Europese belangenbehartiger voor sociale huisvesting, heeft
een vergelijkende studie naar de financiering van renovatie in zes landen
samengesteld. Het rapport The financing of renovation in the social housing sector
presenteert het resultaat van een enquête onder aanbieders en
belangenbehartigers van sociale woningen in Oostenrijk (GbV), Frankrijk (USH),
Duitsland (GdW), Zweden (SABO), Nederland (Aedes) en Engeland (NHF). De
studie beschrijft welke financiële kaders, beleids- en andere maatregelen er nodig
zijn om de renovatie van sociale woningen te ondersteunen. Het rapport is
beschikbaar in de Engelse en Franse taal.
Meer informatie
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FLOW NieuwsEU is een nieuwsbrief van FLOW en komt tot stand met
medewerking van Aedes vereniging van woningcorporaties. Voor vragen over
Europese onderwerpen kunnen leden van Aedes terecht bij Robin van Leijen:
r.vanleijen@aedes.nl.
Disclaimer: de informatie in deze nieuwsbrief is louter van algemene aard en is
uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan
specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de
informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de grootst mogelijke
inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde
informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn.

Deze e-mail is verstuurd aan m.debruin@flowweb.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u info@flowweb.nl toe aan uw adresboek.

