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

EU-begroting 2020-2027
De Europese Commissie presenteerde op 2 mei haar voorstellen voor het Meerjarig
Financieel Kader (MFK) 2020-2027. Dit is het startschot van lange onderhandelingen
tussen commissie, raad en parlement. Tussen 2014 en 2020 is meer dan 6 miljard euro
aan Europese cohesiefondsen besteed aan het verbeteren van woningen via energieefficiëntie en andere maatregelen voor bijna één miljoen huishoudens. Als het aan de
voorstellen van de commissie ligt, wordt er 7 procent bezuinigd op het cohesiebeleid.
Housing Europe heeft dit onderwerp uiteraard hoog op haar agenda staan en publiceerde
begin mei al een position paper.

Meer informatie

Europa en de huizenmarkt
Eric Wiebes heeft op 6 april het Nationaal Hervormingsprogramma 2018 aangeboden aan
de Tweede Kamer. Hierin licht het kabinet toe op welke wijze het is omgegaan met de
landenspecifieke aanbevelingen, zoals in juli 2017 vastgesteld door de raad van de
Europese Unie. Hierin beveelt de EU aan dat Nederland in 2017 en 2018 onder andere de
volgende actie onderneemt: ‘Maatregelen nemen om de resterende verstoringen op de
woningmarkt en de bevoordeling van schulden van huishoudens terug te dringen, met
name door de hypotheekrenteaftrek te beperken.’
Meer informatie

Herziening drinkwaterrichtlijn
Op 1 februari heeft de Europese Commissie een herziening van de Europese
drinkwaterwetgeving voorgesteld. Het voorstel voor een herziening van de
Drinkwaterrichtlijn uit 1998 zal de kwaliteit en de toegankelijkheid van het drinkwater
verbeteren en burgers betere informatie verschaffen. De commissie zal zich extra
inspannen voor standaardisering, om ervoor te zorgen dat bouwproducten in de
watersector in de hele interne markt van de EU, zoals reservoirs en leidingen, geen
drinkwater vervuilen.
Meer informatie

Energieprestaties voor gebouwen
Het Europees Parlement heeft op 17 april het interinstitutioneel akkoord over de
herziening van de energieprestatierichtlijn voor gebouwen definitief goedgekeurd. Nu
wordt van de Raad van Ministers formele goedkeuring verwacht in de komende
raadszitting in juni. Hierna volgt publicatie van de geactualiseerde richtlijn in het
Publicatieblad van de Europese Unie. Twintig dagen daarna treedt de richtlijn in werking.
De lidstaten moeten de nieuwe elementen van de richtlijn na 18 maanden in nationaal
recht omzetten. De overeengekomen wijzigingen zullen de renovatie van gebouwen naar
meer energie-efficiënte systemen versnellen en de energieprestaties van nieuwe
gebouwen versterken.
Meer informatie

Congres over steden en digitalisering
‘Livability & Affordability in the Digitized City’ is een congres dat ingaat op steden en de
digitale samenleving. Het ‘Smart cities’-evenement wordt georganiseerd door Housing
Europe, de European Federation of Public, Cooperative and Social Housing en de Estonian
Union of Co-operative Housing Associations. Het evenement vindt plaats op 7 juni in de
hoofdstad van Estland, Tallinn.
Meer informatie

FLOW
Kadegriend 5
1356 CA Almere Haven
T 036 540 23 04
W www.flowweb.nl
W www.floweuroportal.eu
E flow@flowweb.nl
FLOW NieuwsEU is een nieuwsbrief van FLOW en komt tot stand met medewerking van
Aedes vereniging van woningcorporaties. Voor vragen over Europese onderwerpen
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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.
Afmelden / Uw gegevens wijzigen
Powered by Studio Typo Dynamo

