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�OTA 

van: het voorzitterschap 

aan: het Coreper/de Raad (Algemene Zaken) 

Betreft: Verslag van het voorzitterschap  

Implementatie van conclusies van de Europese Raad - stand van zaken 

 

 

Dit verslag bevat een overzicht van de stand van de uitvoering van prioritaire richtsnoeren die in de 

conclusies van de Europese Raad zijn opgenomen, met bijzondere nadruk op de belangrijkste taken 

die eind dit jaar voltooid moeten zijn en waar nog aan wordt gewerkt. In voorkomend geval worden 

ook de volgende stappen en de plannen van het voorzitterschap aangegeven. 

 

Dit verslag wordt uitgebracht onder de verantwoordelijkheid van het voorzitterschap. Het moet de 

Raad (Algemene Zaken) in staat stellen zijn horizontale coördinerende rol volop waar te maken, en 

dient als insteek ter voorbereiding van de Europese Raad van oktober.  

 

° 

°        ° 
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HORIZO�TALE KWESTIES 

 

1. Meerjarig Financieel kader - wordt nog aan gewerkt, naar verwacht tijdig gereed 

De ER van juni heeft verzocht om het onderhandelingspakket verder te ontwikkelen, opdat 

eind 2012 een akkoord kan worden bereikt, en om meer haast te maken met de behandeling 

van de betrokken wetteksten. In de Groep vrienden van het voorzitterschap, in het Coreper en 

in de RAZ wordt verder gewerkt aan het afronden van het onderhandelingpakket met het oog 

op de bijzondere bijeenkomst van de ER die op 22 en 23 november plaatsvindt. Het 

voorzitterschap zal binnenkort cijfers, met bandbreedtes, aan het onderhandelingspakket 

toevoegen. De voorzitter van de ER zal in november bilateraal overleg plegen. Parallel 

daaraan is intensief doorgegaan met de onderhandelingen over de 60 betrokken wetteksten. 

Doel is, voor eind dit jaar akkoorden te hebben over partiële algemene oriëntaties. Tegelijker-

tijd zijn informele trialogen met het Europees Parlement en de Commissie gestart, met een 

strikte scheiding tussen de financiële en de niet-financiële kwesties. Het algemene doel blijft 

tegen eind dit jaar zo veel mogelijk vorderingen te maken met al deze dossiers, om de 

voorwaarden te scheppen voor een tijdige aanneming van de betrokken sectorale wetgeving. 

 

 

ECO�OMISCHE E� FI�A�CIËLE ZAKE� 

 

2. "Two-pack" - trialogen nog gaande 

De ER van maart heeft ertoe opgeroepen om uiterlijk in juni de twee ter tafel liggende 

voorstellen ter verdere aanscherping van het toezicht in de eurozone aan te nemen. In het 

Pact voor groei en banen worden deze voorstellen ook als prioritair aangemerkt. De Raad is 

al in februari tot een algemene oriëntatie gekomen. Na de indicatieve plenaire stemming in 

het EP in juni, vindt thans een trialoog plaats met als doel eind dit jaar tot een akkoord in 

eerste lezing te komen. 
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3. Bankentoezicht - in behandeling bij de Raad  

Zoals overeengekomen in de ER van juni, is begonnen met de bespreking van het 

Commissievoorstel betreffende één toezichtmechanisme voor de banken, dat op 

12 september is aangenomen (een hoofdverordening die de ECB toezichtbevoegdheden 

verleent en een tweede die de EBA-verordening wijzigt). Er is een ad-hocwerkgroep 

ingesteld om deze kwesties te behandelen. Het voorzitterschap wil snel voortgang maken 

zodat er eind dit jaar een akkoord is en het ene toezichtmechanisme op 1 januari 2013 van 

kracht wordt. 

 

4. Kapitaalvereisten - trialoog nog gaande 

De ER van maart had ertoe opgeroepen uiterlijk in juni 2012 overeenstemming te bereiken 

over het voorstel inzake de kapitaalvereisten voor banken, indachtig de doelstelling om over 

één "rule book" te beschikken en te zorgen voor een tijdige en samenhangende uitvoering 

van Bazel III. De Raad heeft reeds in mei een algemene oriëntatie vastgesteld en er zijn 

trialogen gaande met het EP, met de bedoeling voor eind dit jaar een akkoord in eerste 

lezing te bereiken. 

 

5. MiFID - in behandeling bij de Raad  

De ER van maart heeft ertoe opgeroepen eind dit jaar een akkoord over de voorstellen 

inzake de markten voor financiële instrumenten gereed te hebben, gelet op doelstelling om 

tot één "rule book" te komen. De besprekingen in de Raad vorderen en een algemene 

oriëntatie tegen november lijkt haalbaar, waarna eind dit jaar de onderhandelingen met het 

EP van start kunnen gaan. 

 

6. Ratingbureaus - trialogen nog gaande 

De ER van maart heeft ertoe opgeroepen zo spoedig mogelijk wijzigingen in de Verordening 

over ratingbureaus aan te nemen. Nadat de Raad in mei een algemene oriëntatie had vast-

gesteld, zijn nu trialogen gaande met het EP. Een akkoord in eerste lezing voor eind dit jaar 

lijkt haalbaar. 
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PACT VOOR GROEI E� BA�E� 

 

7. Institutionele samenwerking met het oog op de uitvoering van het pact - wordt aan 

gewerkt 

De ER van juni heeft ertoe opgeroepen de samenwerking tussen de instellingen te verbeteren 

met het oog op een tijdige uitvoering van de bepalingen van het Pact voor groei en banen 

waarvoor EU-wetgeving nodig is. In dit verband is een conceptconsensus tussen het 

Europees Parlement, de Raad en de Commissie opgesteld, die in oktober door de Raad is 

goedgekeurd. Het voorzitterschap heeft de tekst aan het EP toegezonden. 

 

8. Octrooi - laatste overleg met het EP 

De ER heeft herhaaldelijk verzocht om een akkoord over het pakket "eenheidsoctrooi", dat 

bestaat uit een verordening tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van 

het eenheidsoctrooi, een verordening houdende overgangsregelingen en een overeenkomst 

over het eenheidsoctrooigerecht. In de ER van juni is een akkoord bereikt over de zetel van 

het eenheidsoctrooigerecht en over de schrapping van de artikelen 6 tot en met 8 van de 

verordening over het eenheidsoctrooi. Er wordt overlegd met het EP met het oog op een 

akkoord over de verordening inzake het eenheidsoctrooi. De plenaire stemming in het EP 

kan in het najaar plaatsvinden. Verwacht wordt dat in december het pakket definitief wordt 

aangenomen en de overeenkomst over het eenheidsgerecht wordt ondertekend. 

 

9. Durfkapitaal- en socialeondernemerschapsfondsen - laatste overleg met het EP 

De voorstellen over durfkapitaal- en socialeondernemerschapsfondsen zijn door de ER als 

prioritair aangemerkt, met juni 2012 als streefdatum voor een akkoord. Het Deense 

voorzitterschap heeft op 28 juni 2012 een voorlopig (ad referendum) akkoord met het EP 

bereikt, maar dit bleek onacceptabel voor het Coreper. Het Cypriotische voorzitterschap 

werkt thans samen met de lidstaten en de andere instellingen aan een oplossing voor het 

resterende knelpunt (belastingregime voor in aanmerking komende derde landen). Daardoor 

zouden de dossiers eind dit jaar aangenomen kunnen zijn. 
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10. Geschillenbeslechting voor consumenten - trialogen nog gaande 

De ER van maart had juni 2012 vastgesteld als streefdatum voor een akkoord over de regels 

voor online geschillenbeslechting. Voor de zomer is een algemene oriëntatie vastgesteld en 

er zijn trialogen gaande met het EP, met als doel in december een akkoord in eerste lezing te 

bereiken over het pakket alternatieve geschillenbeslechting en online geschillenbeslechting 

voor consumenten. 

 

11. Richtlijn jaarrekeningen - trialogen gaan van start 

De ER van maart had ertoe opgeroepen uiterlijk eind juni 2012 een akkoord te bereiken over 

de vereenvoudiging van de jaarrekeningvoorschriften. In mei heeft het Coreper een mandaat 

voor trialogen goedgekeurd, maar de onderhandelingen met het EP konden niet van start 

gaan; in juni is een algemene oriëntatie vastgesteld. Na de stemming in de bevoegde 

commissie van het EP in september, gingen de trialogen in november van start, waarbij het 

streefdoel was eind van het jaar een akkoord in eerste lezing te hebben. 

 

12. Overheidsopdrachten - in behandeling bij de Raad  

Het pakket overheidsopdrachten, dat uit drie voorstellen bestaat, is een van de prioritaire 

instrumenten van het eerste wetgevingspakket eengemaakte markt. In het Pact voor groei en 

banen is voorzien in de spoedige aanneming ervan. De drie voorstellen zijn thans in 

behandeling in de Raad. De stemming in de Commissie IMCO van het EP is uitgesteld tot 

eind november/begin december. Daardoor is een akkoord in eerste lezing vóór het eind van 

het jaar, zoals het voorzitterschap oorspronkelijk had gewild, niet langer mogelijk; doel is nu 

uiterlijk eind 2012 tot een algemene oriëntatie over het hele pakket te komen. 

 

13. Beroepskwalificaties - in behandeling bij de Raad  

Het voorstel inzake de erkenning van beroepskwalificaties wordt in het pact voor groei en 

banen als prioriteit aangemerkt. Het is ook een van de prioritaire instrumenten van het eerste 

wetgevingspakket eengemaakte markt, waarvoor de Raad december 2012 als streefdatum 

voor de aanneming had gesteld. In de Raad (Concurrentievermogen) van mei is een 

oriënterend debat gehouden, en het voorzitterschap zorgt voor de voortgang van de 

werkzaamheden op technisch en politiek niveau. De stemming in de Commissie IMCO van 

het EP staat gepland voor 28 november 2012. Verwacht wordt dat voor de Raad 

(Concurrentievermogen) van december een voortgangsverslag gereed zal zijn. Gelet op de 

complexiteit van het voorstel en het tijdpad van het EP, is verdere politieke aansturing nodig 

om snellere voortgang mogelijk te maken, conform de in de ER overeengekomen 

doelstellingen. 
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14. E-handtekening - in behandeling bij de Raad 

Het voorstel betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor 

elektronische transacties in de interne markt is een van de prioritaire instrumenten van het 

eerste wetgevingspakket eengemaakte markt, en in het Pact voor groei en banen wordt 

gevraagd om het zo spoedig mogelijk aan te nemen. Het voorstel is op 4 juni door de 

Commissie aangenomen en is thans in behandeling in de bevoegde Raadsgroep. Het 

voorzitterschap verwacht dat in de Raad TTE van december een voortgangsverslag zal 

worden aangenomen. 

 

15. Detachering van werknemers - in behandeling bij de Raad 

Het voorstel voor een richtlijn betreffende de handhaving van Richtlijn 96/71/EG 

betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers is op 21 maart 2012 door de 

Commissie aangenomen. Het is een van de prioritaire instrumenten van het eerste 

wetgevingspakket eengemaakte markt, voor de aanneming waarvan de Raad december 2012 

als streefdatum had gesteld. Er zijn besprekingen op technisch niveau gaande en het 

voorzitterschap verwacht dat in de Raad EPSCO van december ofwel een algemene 

oriëntatie zal worden vastgesteld, ofwel een voortgangsverslag zal worden gepresenteerd. 

 

16. Tweede wetgevingspakket eengemaakte markt - bespreking in de Raad gaat van start 

Zoals aangekondigd in het Pact voor groei en banen, heeft de Commissie op 3 oktober een 

mededeling over verdere groeibevorderende maatregelen in het kader van het tweede wet-

gevingspakket eengemaakte markt aangenomen en toegezegd alle wetgevingsvoorstellen 

uiterlijk in het voorjaar van 2013 in te dienen. Wat de verdere aanpak van het tweede wet-

gevingspakket eengemaakte markt betreft, is het Cypriotische voorzitterschap voornemens 

in de Raad (Concurrentievermogen) van december conclusies te laten aannemen. 

 

17. Diensten - in behandeling bij de Commissie 

De Commissie werkt aan de uitvoering van haar mededelingen over governance en diensten. 

Haar belangrijkste streefdoel is, later dit jaar een eerste jaarverslag als onderdeel van de 

groeianalyse in te dienen. 

 

18. Slimme regelgeving - mededeling van de Commissie wordt ingewacht 

In het Pact voor groei en banen wordt aangegeven dat de Commissie eind 2012 een 

mededeling zal indienen over verdere stappen in "slimme regelgeving", waaronder 

maatregelen ter ondersteuning van micro-ondernemingen. 
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19. Geïntegreerde innovatie-indicator - mededeling van de Commissie wordt ingewacht 

De ER van maart heeft verzocht de inspanningen op te voeren opdat de inventaris van door 

de EU gefinancierde O&O en van de geïntegreerde innovatie-indicator snel kan worden 

opgesteld en geïmplementeerd. Het Commissievoorstel over de kernindicator voor innovatie 

wordt eind 2012 verwacht. Afhankelijk van het moment van indiening, kan het nog in de 

Raad (Concurrentievermogen) van december besproken worden.  

 

20. Auteursrecht - in behandeling bij de Raad 

Zoals gevraagd door de ER van maart, heeft de Commissie op 12 juli een voorstel over 

collectief rechtenbeheer aangenomen en op 13 september aan het Coreper gepresenteerd. Er 

is begonnen met de technische besprekingen in de Raad. 

 

21. Trans-Europese energie-infrastructuur - trialogen gaan van start 

De ER van juni heeft gevraagd om spoedig een akkoord te bereiken over de verordening 

over de trans-Europese energie-infrastructuur. Die verordening is een van de prioritaire 

maatregelen van het eerste wetgevingspakket eengemaakte markt, waarvoor de Raad als 

streefdatum voor de aanneming december 2012 had gesteld. Na de stemming in de bevoegde 

commissie van het EP in september en de goedkeuring van het mandaat door het Coreper, 

gaan de trialogen in september van start. Doel is eind van het jaar een akkoord in eerste 

lezing te hebben. 

 

22. Interne Energiemarkt - mededeling van de Commissie wordt ingewacht 

Zoals opgemerkt tijdens de ER van maart 2012, zal de Commissie op 14 november een 

mededeling doen uitgaan waarin wordt aangegeven hoe ver het staat met de liberalisering en 

de integratie van de interne markt voor energie. In de mededeling zal worden ingegaan op de 

belangrijkste obstakels om de doelstelling van de Europese Raad voor 2014 te bereiken. Het 

verslag zal een landenspecifieke analyse en een actieplan met concrete ijkpunten bevatten. 

Het voorzitterschap is voornemens dit punt tijdens de decemberzitting van de Raad TTE te 

behandelen. 
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23. Kapitaalverhoging EIB - wordt nog aan gewerkt, naar verwacht tijdig gereed 

In het Pact voor groei en banen wordt bepaald dat het volgestorte kapitaal van de EIB met 

10 miljard euro moet worden verhoogd, via een besluit van de Raad van gouverneurs van de 

EIB, dat voor eind van het jaar van kracht moet worden. De procedure loopt op basis van 

artikel 308 VWEU en zou eind dit jaar doorlopen moeten zijn. De hogere kredietverlenings-

capaciteit van de EIB moet al tot uiting komen in haar leningenprogramma. De EIB-Raad 

zal in november het volgende driejarige ondernemingsplan bespreken. Er zal een beslissing 

worden genomen over de jaarlijkse leenvolumes, de sectorale prioriteiten en de risico-

delingsinstrumenten. De Bank zal ook meer technisch en financieel advies gaan verlenen ten 

behoeve van de uitvoering van projecten en reële investeringen. De kapitaalverhoging zal 

ook de basis vormen voor een nieuwe faciliteit voor groei en werkgelegenheid, die volgens 

de EIB 60 miljard euro moet kunnen verstrekken, hetgeen zou leiden tot aanvullende 

investeringen tot maximaal van 180 miljard euro voor innovatie en vaardigheden, toegang 

tot financiële middelen, hulpbronnenefficiëntie en strategische infrastructuur. 

 

24. Projectobligaties - in behandeling bij de TE1-comités 

De Comités TEN-T en de TEN-E hebben al hun goedkeuring verleend voor projectobligaties 

ter waarde van 100 miljoen euro voor vervoer en 10 miljoen euro voor energie. De samen-

werkingsovereenkomst met de EIB zal eind oktober worden ondertekend en de EIB werkt 

nu al maanden aan de op stapel staande projecten, opdat dat zij snel op gang kunnen worden 

gebracht. De resterende 120 miljoen euro zal begin volgend jaar worden vrijgemaakt. 

Verwacht wordt dat het multiplicatoreffect tussen 15 en 20 zal schommelen. Een bedrag van 

100 miljoen zou dus moeten uitmonden in investeringen die kunnen oplopen tot 

2 miljard euro. 

 

25. Structuurfondsen - in behandeling bij de Commissie en op lidstaatniveau 

Wat het budget voor de structuurfondsen van 55 miljard euro voor 2013 betreft, werkt de 

Commissie vooraf samen met de lidstaten opdat dit geld snel en efficiënt kan worden 

vrijgemaakt. Verscheidene lidstaten hebben al in een vroeg stadium werk gemaakt van 

projecten en zijn bijna gereed om een groot deel van de middelen voor 2013 toe te wijzen. 

Op basis van een ruwe schatting zullen naar verwacht ongeveer 50% van de middelen 

worden ingezet voor prioritaire infrastructuur (spoor, breedband, energie, milieu), 25% voor 

onderzoek, innovatie, het mkb en IT-diensten, en 25% voor de arbeidsmarkt, personele 

middelen en maatregelen voor sociale insluiting. 
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26. �auwere samenwerking inzake belasting op financiële transacties - verzoek om nauwere 

samenwerking wordt ingewacht 

Zoals vermeld in het pact voor banen en groei, is een aantal lidstaten van plan met een 

verzoek tot nauwere samenwerking te komen in verband met het voorstel voor belasting op 

financiële transacties. Na ontvangst van een verzoek dat door ten minste negen lidstaten 

wordt gesteund, kan de Commissie een ontwerpbesluit van de Raad indienen waarbij 

nauwere samenwerking wordt toegestaan. Nadat het EP zijn goedkeuring heeft verleend, zal 

het voorzitterschap vervolgens ervoor trachten te zorgen dat dit besluit uiterlijk 

december 2012 wordt aangenomen, zoals gevraagd in het pact. 

 

27. Belasting op spaargelden - in behandeling bij de Raad 

De ER heeft al meermaals opgeroepen om spoedig tot overeenstemming te komen over de 

onderhandelingsrichtsnoeren voor akkoorden met derde landen inzake spaarbelasting 

(Zwitserland, Liechtenstein, Monaco, Andorra en San Marino). In het Pact voor banen en 

groei wordt ook dit punt als prioritaire maatregel aangemerkt. Er vinden besprekingen over 

de te volgen koers plaats, opdat de Raad het mandaat kan aannemen dat de start van de 

desbetreffende onderhandelingen mogelijk maakt.  

 

28. Energiebelasting - in behandeling bij de Raad 

Het Commissievoorstel werd ingediend in april 2011. In aansluiting op de conclusies van de 

ER van juni 2012, is in de bevoegde Raadsgroep voortgegaan met de besprekingen. Om 

deze besprekingen te vergemakkelijken heeft het voorzitterschap op 28 september een 

compromisvoorstel over de volledige tekst ingediend. 

 

29. Belastingontduiking - Raadsconclusies in de maak 

Zoals aangekondigd in het Pact voor banen en groei, heeft de Commissie op 2 juni een 

mededeling aangenomen over concrete manieren om belastingfraude en belastingontduiking 

beter te bestrijden, ook in relatie tot derde landen. In de ECOFIN-Raad van november zullen 

Raadsconclusies worden aangenomen waarin wordt aangegeven welke maatregelen prioriteit 

genieten op het gebied van belastingontduiking en belastingfraude. 
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JUSTITIE E� BI��E�LA�DSE ZAKE� 

 

30. Gemeenschappelijk Europees asielstelsel - trialogen gaande over de meeste onderdelen 

De ER van juni heeft bevestigd dat het doel is het Gemeenschappelijk Europees asielstelsel 

uiterlijk eind 2012 te voltooien. Met betrekking tot alle bouwstenen van het CEAS is 

aanzienlijke vooruitgang geboekt. De wetgevingsprocedure voor de richtlijn asiel-

kwalificaties is afgerond. Met het EP is in juli overeenstemming bereikt over de richtlijn 

opvangvoorzieningen. Er zijn trialogen van start gegaan over de richtlijn asielprocedures. 

Wat betreft de Dublin-verordening zullen onmiddellijk na de aanneming van het mandaat 

door het Coreper trialogen over het resterende knelpunt - de comitéprocedure - van start 

gaan. Tot slot hebben de Groepen Asiel en Raden JBZ in verband met de Eurodac-

verordening de besprekingen over het herziene Commissievoorstel van 30 mei afgerond, en 

is de tekst voorgelegd aan het Coreper met het oog op een onderhandelingsmandaat. De 

trialogen zullen van start gaan zodra het EP zijn standpunt heeft vastgesteld. Doel blijft alle 

dossiers eind dit jaar af te sluiten. 

 

31. Schengengovernance - trialogen nog gaande /algemene oriëntatie 

De ER van juni 2011 heeft de voorstellen over Schengengovernance (evaluatiemechanisme 

en tijdelijke herinvoering van grenscontroles) als prioriteit genoemd. Nadat in de JBZ-Raad 

van juni 2012 een akkoord was bereikt over de inhoud van de twee voorstellen, zijn de 

besprekingen hierover, en over een aantal andere dossiers, door het Europees Parlement 

opgeschort. Na gecoördineerde inspanningen van het voorzitterschap en de voorzitter van 

het EP, en na een besluit van de Conferentie van Voorzitters in september, zijn de onder-

handelingen over de vijf dossiers hervat. De eerste technische vergadering en de eerste 

trialoog over respectievelijk het voorstel inzake een evaluatiemechanisme en de tijdelijke 

herinvoering van grenscontroles, hebben reeds plaatsgevonden. 

 

32. Evaluatie halverwege van Programma van Stockholm - verslag van het voorzitterschap in 

de maak 

De ER had de Commissie in december 2009 verzocht om voor juni 2012 een evaluatie 

halverwege van het Programma van Stockholm in te dienen. Het voorzitterschap is van plan 

onder eigen verantwoordelijkheid een evaluatie halverwege op te stellen met het oog op de 

JBZ-Raad in december. 
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33. Schengenuitbreiding - in behandeling bij de Raad 

De ER van maart 2012 heeft gevraagd om het besluit over de volledige toepassing van het 

Schengenacquis op Bulgarije en Roemenië in september 2012 aan te nemen. Aangezien de 

JBZ-Raad van september is afgelast, wordt deze kwestie besproken tijdens de JBZ-Raad in 

oktober. Het voorzitterschap zal voortgang trachten te maken wat betreft het vaststellen en 

uitvoeren van maatregelen die kunnen bijdragen tot de succesvolle uitbreiding van het 

Schengengebied tot Roemenië en Bulgarije, waarvan de ER gewag heeft gemaakt. 

 

 

HA�DEL 

 

34. Handelsovereenkomsten - in behandeling bij de Raad 

In het Pact voor banen en groei worden de onderhandelingen over en het ondertekenen en 

sluiten van handelsovereenkomsten prioritaire maatregelen genoemd. Als doelstelling wordt 

ook vermeld de afronding van de onderhandelingen met Singapore en Canada eind dit jaar. 

Gezien het tempo van de vorderingen lijkt dit tot de mogelijkheden te behoren. Er wordt op 

verscheidene bilaterale en multilaterale niveaus verder onderhandeld en de Commissie 

verstrekt regelmatig informatie over de geboekte vooruitgang. Met betrekking tot de VS 

wordt van de Groep op hoog niveau verwacht dat zij alle mogelijkheden nagaat om de 

handels- en investeringsbetrekkingen van de EU met de VS te intensiveren. De Groep heeft 

op 19 juni 2012 een tussentijds rapport uitgebracht, en het eindrapport wordt voor het eind 

van het jaar verwacht. In verband met Japan heeft de Commissie op 20 juli 2012 bij de Raad 

een voorstel ingediend voor het openen van onderhandelingen over een vrijhandels-

overeenkomst met dat land. De bevoegde Raadsinstanties zijn reeds met de besprekingen 

daarover begonnen. Ook met Peru en Colombia zijn overeenkomsten ondertekend en de 

Commissie heeft de DCFTA met Oekraïne geparafeerd. 
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35. �ieuwe handels- en investeringsmogelijkheden met de buurlanden - wordt aan gewerkt 

De ER heeft in oktober 2011 gevraagd om nieuwe handels- en investeringsmogelijkheden 

met de buurlanden te creëren. In februari 2012 zijn handelsbesprekingen met Georgië en 

Moldavië gestart. De eerste onderhandelingsronde met Armenië vond plaats in juni 2012.  

Wat de zuidelijke Middellandse Zeelanden betreft, heeft de RBZ/Handel op 

14 december 2011 onderhandelingsrichtsnoeren aangenomen met het oog op diepe en brede 

vrijhandelsakkoorden (DCFTA) met Egypte, Jordanië, Marokko en Tunesië. Het startsein 

van de onderhandelingen zal worden gegeven zodra de omvang van de akkoorden is 

uitgekristalliseerd. Momenteel wordt de mogelijke omvang van de akkoorden met Marokko, 

Tunesië en Jordanië bekeken. 

 

36. Investeringsbeleid - in behandeling bij de Raad 

De ER heeft in oktober 2011 verklaard dat de EU een integraal investeringsbeleid moet 

ontwikkelen, dat gericht is op liberalisering en bescherming als onderdeel van het gemeen-

schappelijk handelsbeleid van de EU. In verband hiermee zijn onderhandelingen over 

investeringen gaande in het kader van de onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden met 

India, Canada en Singapore.  

 

37. Internationaal aanbestedingsinstrument - in behandeling bij de Raad 

In het Pact voor banen en groei is bepaald dat snel van start moet worden gegaan met de 

behandeling van het Commissievoorstel over toegang tot de markten voor overheids-

opdrachten in derde landen. In de Raad zijn besprekingen gaande over het voorstel dat de 

Commissie op 26 maart 2012 heeft ingediend.  
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38. Handelspreferenties voor Pakistan - wetgevingsproces bijna afgerond 

Conform de toezeggingen van de Europese Raad 
1
 om Pakistan een bevoorrechte grotere 

markttoegang te verlenen tot de EU, door een in de tijd beperkte verlaging van de rechten op 

belangrijke invoerproducten, is overeenstemming bereikt over een verordening tot 

invoering, als noodmaatregel, van autonome handelspreferenties voor Pakistan die, eenmaal 

goedgekeurd, medio 2012 zal worden bekendgemaakt. 

 

 

______________ 

                                                 
1
 Verklaring over Pakistan van de Europese Raad van 16 september 2010 (doc. EUCO 21/10). 


