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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

De Raad is een algemene oriëntatie overeengekomen over twee ontwerp-verordeningen die strekken 
tot verdere verbetering van de economische governance in de eurozone. 

De voorstellen houden een versterkte monitoring van het begrotingsbeleid van de landen van de 
eurozone in en een versterkt toezicht op lidstaten van de eurozone die financiële verstoringen 
ondervinden of om financiële bijstand verzoeken. 

Het voorzitterschap zal nu onderhandelingen met het Europees Parlement openen, opdat de twee 
verordeningen in eerste lezing kunnen worden aangenomen. 

De Raad heeft een verordening tot harmonisatie van de regels voor shortselling en 
kredietverzuimswaps aangenomen. 

Deze verordening bevat nieuwe gemeenschappelijke transparantievoorschriften en harmoniseert de 
bevoegdheden die de toezichthouders in uitzonderlijke omstandigheden kunnen uitoefenen. De 
aanneming volgt op een akkoord dat in oktober met het Europees Parlement is bereikt. 

De Raad heeft conclusies aangenomen met richtsnoeren voor de lidstaten bij het aangaan van de 
macro-economische en budgettaire uitdagingen; zij zullen in het kader van het Europees semester 
van dit jaar aan de Europese Raad worden voorgelegd. Tevens zijn er conclusies aangenomen door 
de 23 lidstaten die aan het Euro Plus-pact deelnemen. 

Voorts heeft de Raad het volgende aangenomen,: 

– een richtlijn waarbij zeer kleine ondernemingen worden vrijgesteld van 
verslagleggingsverplichtingen, waaronder financiële verslagleggingsverplichtingen; 

– een aanbeveling aan het Europees Parlement betreffende de te verlenen kwijting voor de 
uitvoering van de algemene begroting van de EU voor het begrotingsjaar 2010; 

– conclusies met de prioriteiten van de Raad voor de onderhandelingen met het Europees 
Parlement over de EU-begroting voor 2013; 

– conclusies over de follow-up van de VN-conferentie over klimaatverandering van Durban 
van eind vorig jaar. 

mailto:press.office@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
mailto:press.office@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
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1 � Wanneer de Raad verklaringen, conclusies of resoluties heeft aangenomen, wordt dat in de titel van het 
betrokken punt vermeld. De aangenomen teksten staan tussen aanhalingstekens. 

 � De documenten waarvan het nummer in de tekst wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad 
http://www.consilium.europa.eu. 

 � Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen zijn afgelegd die beschikbaar zijn voor 
het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovengenoemde 
internetsite van de Raad en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst. 
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DEELNEMERS 

België: 
de heer Steven VANACKERE vice-eersteminister en minister van Financiën en 

Institutionele Hervormingen 

Bulgarije: 
de heer Simeon DJANKOV viceminister-president en minister van Financiën 

Tsjechië: 
de heer Miroslav KALOUSEK minister van Financiën 

Denemarken: 
mevrouw Margrethe VESTAGER minister van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken 

Duitsland: 
de heer Wolfgang SCHÄUBLE minister van Financiën 

Estland: 
de heer Jürgen LIGI minister van Financiën 

Ierland: 
de heer Brian HAYES onderminister bij het ministerie van Overheidsuitgaven en 

Hervormingen, belast met de Hervorming van 
Overheidsdiensten en Openbare Werken 

Griekenland: 
de heer Theodoros SOTIROPOULOS permanent vertegenwoordiger 

Spanje: 
de heer Luis DE GUINDOS JURADO minister van Economische Zaken en 

Concurrentievermogen 

Frankrijk: 
de heer François BAROIN minister van Economische Zaken, Financiën en Industrie 

Italië: 
de heer Mario MONTI minister-president en minister van Economische Zaken en 

Financiën 
de heer Vittorio GRILLI viceminister van Economische Zaken en Financiën 

Cyprus: 
de heer Kornelios KORNELIOU permanent vertegenwoordiger 

Letland:  
de heer Andris VILKS minister van Financiën 

Litouwen: 
de heer Raimundas KAROBLIS permanent vertegenwoordiger 

Luxemburg: 
de heer Christian BRAUN permanent vertegenwoordiger 

Hongarije: 
de heer Gyula PLESCHINGER staatssecretaris, ministerie van Nationale Economie 

Malta: 
de heer Tonio FENECH minister van Financiën, Economische Zaken en 

Investeringen 

Nederland: 
de heer Jan Kees de JAGER minister van Financiën 

Oostenrijk: 
mevrouw Maria FEKTER minister van Financiën 

Polen: 
de heer Jacek ROSTOWSKI minister van Financiën 

Portugal: 
de heer Vítor GASPAR minister van staat, minister van Financiën 

Roemenië: 
de heer Bogdan Alexandru DRĂGOI minister van Overheidsfinanciën 
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Slovenië: 
de heer Janez ŠUŠTERŠIČ minister van Financiën 

Slowakije: 

de heer Ivan KORČOK permanent vertegenwoordiger 

Finland: 

mevrouw Jutta URPILAINEN viceminister-president, minister van Financiën 

Zweden: 

de heer Anders BORG minister van Financiën 

Verenigd Koninkrijk: 

de heer George OSBORNE minister van Financiën 

 

Commissie: 

de heer Olli REHN vicevoorzitter 
de heer Michel BARNIER lid 
de heer Algirdas ŠEMETA lid 
de heer Janusz LEWANDOWSKI lid 

 

Overige deelnemers: 

de heer Jörg ASMUSSEN lid van de directie van de Europese Centrale Bank 
de heer Werner HOYER president van de Europese Investeringsbank 
de heer Thomas WIESER voorzitter van het Economisch en Financieel Comité 
de heer Philippe GUDIN de VALLERIN voorzitter van het Comité voor economische politiek 

 

De regering van de toetredende staat was als volgt vertegenwoordigd: 

Kroatië: 

de heer Maroje LANG onderminister, ministerie van Financiën 
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BESPROKEN PUNTEN 

ECONOMISCHE GOVERNANCE - TWEEDE PAKKET 

De Raad heeft twee ontwerp-verordeningen over economische governance besproken, te weten: 

• een verordening voor een striktere monitoring en beoordeling van ontwerpbegrotingsplannen van 
de lidstaten in de eurozone, met name die waartegen reeds een buitensporigtekortprocedure loopt 
(6565/12); 

• een verordening betreffende verscherpt toezicht op de lidstaten in de eurozone die een ernstige 
financiële verstoring ondervinden of om financiële bijstand verzoeken (6566/12). 

Dat zal het voorzitterschap in staat stellen om namens de Raad onderhandelingen met het Europees 
Parlement te beginnen, met het oog op een akkoord in eerste lezing nog tijdens het Deense 
voorzitterschap. 

De twee verordeningen strekken tot invoering van voorschriften die de monitoring van het 
begrotingsbeleid van de lidstaten in de eurozone moeten versterken. De lidstaten zouden elk jaar 
uiterlijk op 15 oktober aan de Raad en de Commissie hun ontwerpbegrotingsplannen voor het 
volgende jaar moeten voorleggen. Er zou een nauwlettender monitoring worden toegepast op 
lidstaten tegen welke een buitensporigtekortprocedure loopt, zodat de Commissie beter in staat is na 
te gaan of het risico bestaat dat een lidstaat de termijn voor de correctie van het buitensporig tekort 
niet in acht neemt. Lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden ten aanzien van hun financiële 
stabiliteit of die anticiperende financiële bijstand ontvangen, zouden aan nog nauwlettender 
monitoring worden onderworpen dan de lidstaten tegen welke een buitensporigtekortprocedure 
loopt.  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st06/st06565.nl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st06/st06566.nl12.pdf


 21.II.2012 

 
6678/12 7 

 NL 

MACRO-ECONOMISCHE ONEVENWICHTIGHEDEN: 

WAARSCHUWINGSMECHANISMEVERSLAG 

De Raad heeft nota genomen van de presentatie door de Commissie van haar "waarschuwings-
mechanismeverslag", waarmee een eerste stap wordt gezet bij de uitvoering van nieuwe 
toezichtsbepalingen ter preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden 
(doc. 6360/12). Hij heeft hierover van gedachten gewisseld. 

Hij heeft het Economisch en Financieel Comité gevraagd om voor de Raadszitting op 13 maart 
ontwerp-conclusies over het verslag op te stellen en daarin de ter zitting verwoorde standpunten te 
verwerken. 

In haar verslag doet de Commissie de aanbeveling om de economische situatie in België, Bulgarije, 
Denemarken, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Hongarije, Slovenië, Finland, Zweden en het 
Verenigd Koninkrijk aan een nadere, diepgaande analyse te onderwerpen. Naast de analyse van die 
afzonderlijke landen zal de Commissie in de komende maanden ook nader onderzoek verrichten 
naar de verschillen in economische prestaties tussen de lidstaten. 

Het verslag behelst niet de macro-economische onevenwichtigheden in de landen die reeds aan een 
aanpassingsprogramma onderworpen zijn – Griekenland, Ierland, Portugal en Roemenië – 
aangezien die reeds onder verscherpt economisch toezicht staan. 

Het waarschuwingsmechanismeverslag bevat de definitieve opzet van het scorebord van 
economische indicatoren:  

– saldo lopende rekening; 

– internationale netto-investeringspositie; 

– exportmarktaandeel; 

– nominale loonkosten per eenheid product; 

– reële effectieve wisselkoers; 

– werkloosheidsontwikkeling; 

– schuld particuliere sector; 

– kredietstroom particuliere sector; 

– huizenprijzen; 

– overheidsschuld. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st06/st06360.nl12.pdf
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VOORBEREIDING VAN DE EUROPESE RAAD IN MAART  

– Europees semester 

De Raad heeft conclusies aangenomen om de lidstaten sturing te bieden bij het bepalen van hun 
beleid om in het kader van het Europees semester van dit jaar de macro-economische en budgettaire 
uitdagingen aan te gaan. Hij zal die conclusies aan de Europese Raad voorleggen voor diens 
bijeenkomst op 1 en 2 maart. 

Het Europees semester houdt in dat de structurele hervormingen en het begrotingsbeleid van de 
lidstaten op basis van gemeenschappelijke regels gedurende een termijn van zes maanden per jaar 
gelijktijdig worden bewaakt. De conclusies bieden sturing inzake kortetermijnprioriteiten in hun in 
april te presenteren nationale hervormingsprogramma's (structurele hervormingen) en stabiliteits- of 
convergentieprogramma's (begrotingsbeleid). 

Deze conclusies staan in document 6353/1/12 REV 1. 

– Euro Plus-pact 

De 23 lidstaten die aan het Euro Plus-pact deelnemen1, hebben conclusies over de verbanden tussen 
het pact en het Europees semester aangenomen en zijn overeengekomen die aan de Europese Raad 
voor te leggen. 

Het in maart jongstleden gesloten Euro Plus-pact heeft tot doel de coördinatie tussen de lidstaten 
van het economisch beleid te versterken, teneinde het concurrentievermogen te verbeteren en tot 
een grotere mate van beleidsconvergentie te komen. 

Deze conclusies staan in document 6404/1/12 REV 1. 

                                                 

1 Allemaal, op Tsjechië, Hongarije, Zweden en het Verenigd Koninkrijk na. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st06/st06353-re01.nl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st06/st06404-re01.nl12.pdf
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VOORBEREIDING VAN DE BIJEENKOMST VAN DE MINISTERS VAN DE G20 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan het mandaat van de EU in het kader van de 
voorbereiding van een bijeenkomst van de ministers van Financiën en de presidenten van de 
centrale banken van de G20 op 25 en 26 februari in Mexico-Stad. 

Het mandaat omvat gemeenschappelijke standpunten van zowel de EU-instellingen als de 
EU-lidstaten die aan de G20 deelnemen, over de verschillende punten van bespreking tijdens de 
bijeenkomst, te weten de hervormingen van de financiële markten, het G20-kader voor groei, 
grondstoffen, meer middelen voor het IMF en de hervorming van het internationale monetaire 
stelsel. 

Tijdens de jongste G20-bijeenkomst van 19 en 20 januari in Mexico-Stad hebben EU-vertegen-
woordigers gepleit voor een snelle, aanzienlijke verhoging van de IMF-middelen om het hoofd te 
bieden aan de staatsschuldencrisis. De lidstaten van de eurozone waren in december 
overeengekomen om 150 miljard EUR aan bilaterale leningen aan de algemene reserves van het 
IMF bij te dragen. Ook andere lidstaten toonden zich bereid aan dit proces deel te nemen. 
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EU-BEGROTING 

Kwijting voor 2010 

De Raad heeft een aanbeveling aan het Europees Parlement aangenomen betreffende de aan de 
Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2010 
(6081/12 ADD 1). 

Sommige delegaties wezen op het belang van een correcte verantwoording van de besteding van de 
EU-middelen, vooral in tijden waarin de lidstaten zich aanzienlijke begrotingsconsolidatie-
inspanningen getroosten (6081/1/12 REV 1). 

De aanbeveling is opgesteld op basis van het jaarverslag van de Rekenkamer1. 

De Raad heeft ook aanbevelingen aangenomen betreffende de aan de directeuren van 24 EU-agent-
schappen, zes uitvoerende agentschappen van de EU en zeven gemeenschappelijke ondernemingen 
te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2010 (6083/12 
ADD 1 + 6084/12 ADD 1 + 6086/12 ADD 1). 

In overeenstemming met de kwijtingsprocedure voor de uitvoering van de EU-begroting worden de 
aanbevelingen thans toegezonden aan het Parlement, samen met de Raadsconclusies over een reeks 
speciale verslagen van de Rekenkamer (6081/12 ADD 2). 

Richtsnoeren voor 2013 

De Raad heeft conclusies aangenomen tot bepaling van prioriteiten voor de algemene EU-begroting 
voor 2013.  

De conclusies staan in document 6260/12. Zij zullen de basis vormen voor de onderhandelingen 
met het Europees Parlement en de Commissie later dit jaar. 

Sommige delegaties hebben de Commissie gevraagd erop toe te zien dat in haar ontwerpbegroting 
voor 2013 rekening wordt gehouden met de consolidatie-inspanningen die thans op nationaal niveau 
worden geleverd. Andere onderstreepten dat de in het verleden gedane beloften moeten worden 
nagekomen. 

In de conclusies wordt benadrukt dat er rekening moet worden gehouden met de economische en 
budgettaire beperkingen op nationaal niveau en dat de begrotingsdiscipline op alle niveaus moet 
worden gehandhaafd. Zij roepen ertoe op een evenwicht te vinden tussen begrotingsconsolidatie en 
de noodzaak om te blijven investeren teneinde het nakomen van de reeds aangegane verplichtingen 
niet te belemmeren en de inspanningen ter bestrijding van de economische crisis niet teniet te doen. 
Dat evenwicht dient te worden bereikt door prioriteiten te stellen en middelen toe te wijzen aan de 
acties waarmee groei en werkgelegenheid het best verwezenlijkt kunnen worden. 

                                                 

1 PB C 326 van 10.11.2011. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st06/st06081-ad01.nl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st06/st06081-re01.nl12.pdf#page=5
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st06/st06083-ad01.nl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st06/st06083-ad01.nl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st06/st06084-ad01.nl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st06/st06086-ad01.nl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st06/st06081-ad02.nl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st06/st06260.nl12.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2011&serie=L&textfield2=326&Submit=Search&_submit=Search&ihmlang=en
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DIVERSEN 

– Derivaten - clearing- en rapportageverplichtingen 

De Raad werd in kennis gesteld van de uitkomst van een op 9 februari gehouden trialoog-
vergadering met het Europees Parlement en de Commissie, waarin overeenstemming werd bereikt 
over een ontwerp-verordening betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en 
transactieregisters. 

Naar verwachting zal er na afronding van de technische werkzaamheden een brief aan het 
Parlement worden gezonden om mee te delen dat de Raad kan instemmen met de compromistekst. 
Vervolgens zal de verordening door het Parlement in plenaire zitting en door de Raad zonder 
verdere bespreking worden aangenomen. 

– Depositogarantiestelsels 

De Raad heeft de stand opgenomen van de besprekingen over een ontwerp-richtlijn betreffende 
depositogarantiestelsels, nadat het Europees Parlement daar op 16 februari zijn standpunt in eerste 
lezing over had aangenomen. 

– Vennootschapsbelasting 

De Raad heeft nota genomen van de presentatie door de Franse en de Duitse delegatie van een 
gezamenlijke nota over de op nationaal niveau verrichte werkzaamheden inzake convergentie op het 
gebied van de vennootschapsbelasting. 
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BIJEENKOMSTEN IN DE MARGE VAN DE RAAD 

In de marge van de Raad hebben de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden: 

– Dialoog met de sociale partners over het macro-economisch beleid 

Op 20 februari heeft een dialoog over macro-economische aangelegenheden plaatsgevonden tussen, 
enerzijds, het voorzitterschap, de Commissie, de Europese Centrale Bank en de voorzitter van de 
Eurogroep en, anderzijds, de sociale partners (werkgevers en vakbonden op EU-niveau en 
vertegenwoordigers van overheidsbedrijven en het mkb). 

– Eurogroep 

De ministers van de lidstaten van de eurozone hebben op 20 februari een bijeenkomst van de 
Eurogroep bijgewoond. 

– Ministerieel werkontbijt 

De ministers hebben tijdens een ontbijtvergadering gesproken over de economische situatie.  

Voorts 

• werden zij door de voorzitter van het Economisch en Financieel Comité (EFC) geïnformeerd 
over de stand van de besprekingen binnen het EFC over de uitvoering van maatregelen ter 
versterking van de banksector, waaronder herkapitalisatie van banken; 

• werden zij door de president van de Europese Investeringsbank (EIB) geïnformeerd over de 
follow-up van de informele bijeenkomst van de Europese Raad van 30 januari wat betreft actie 
ter bevordering van economische groei, met name meer steun voor het mkb. 
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN 

Short selling en kredietverzuimswaps 

De Raad heeft een verordening betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuims-
waps aangenomen die EU-wijde gemeenschappelijke transparantievereisten invoert en de 
bevoegdheden harmoniseert die in uitzonderlijke omstandigheden, bij een ernstige bedreiging van 
de financiële stabiliteit, kunnen worden uitgeoefend door de toezichthouders (doc. 6216/12 + 
6216/12 ADD 1 REV 1 + PE-CONS 68/11). 

De delegatie van het Verenigd Koninkrijk onthield zich van stemming. 

De verordening is vastgesteld na het akkoord met het Europees Parlement in eerste lezing op 
18 oktober 2011 en vervolgens de goedkeuring van het Comité van permanente vertegenwoordigers 
op 10 november. 

Zie voor nadere bijzonderheden persmededeling 6625/12. 

Klimaatfinanciering - Follow-up van de conferentie van Durban 

De Raad heeft de volgende conclusies aangenomen: 

"De Raad: 

1. IS VERHEUGD OVER de waardering van de Conferentie van de Partijen voor de 
snelstartfinanciering die door ontwikkelde landen is verstrekt en BEVESTIGT dat het 
officiële rapport over de door de EU en haar lidstaten in 2011 verstrekte snelstart-
financiering, voor mei 2012 bij het secretariaat van het UNFCCC zal worden ingediend;  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st06/st06216.nl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st06/st06216-ad01re01.nl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/pe00/pe00068.nl11.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/128081.pdf
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2. IS INGENOMEN MET de goedkeuring van het beheersinstrument voor het Groen 
Klimaatfonds en met de weg die in de besluiten van Durban is uitgestippeld om het Groen 
Klimaatfonds snel en volledig operationeel te maken; HERHAALT dat het fonds een 
aanzienlijke en ambitieuze bijdrage moet leveren aan de mondiale inspanningen om de 
doelstellingen inzake bestrijding van klimaatverandering te bereiken die door de 
internationale gemeenschap zijn gezet; HERHAALT TEVENS dat het fonds de omslag 
naar emissiearme en vanuit klimaatoogpunt veerkrachtige ontwikkelingstrajecten zal 
bevorderen door ontwikkelingslanden te steunen bij het beperken of verminderen van hun 
broeikasgasemissies en bij de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering in 
ontwikkelingslanden die bijzonder kwetsbaar zijn voor de nadelige gevolgen ervan; IS 
VERHEUGD dat het fonds klimaatfinanciering op gang zal brengen vanuit zowel de 
openbare als particuliere sector, en zulks op internationaal en nationaal niveau; SPOORT 
het bestuur aan methoden te ontwikkelen om de complementariteit van het Groen 
Klimaatfonds met andere betrokken bilaterale, regionale en mondiale financierings-
mechanismen en instellingen te versterken, het volledige gamma van financiële en 
technische vermogens beter te benutten en de algemene doeltreffendheid van internationale 
klimaatfinanciering te verbeteren;  

3. JUICHT het TOE dat de functies van het Permanent Comité Klimaatverandering verder 
zijn verfijnd, zodat het de Conferentie van de Partijen kan bijstaan in de uitvoering van 
haar taken betreffende het financieel mechanisme van het Verdrag en in de opstelling van 
een tweejaarlijks overzicht van de klimaatfinancieringsstromen; VERZOEKT het Comité 
een efficiënt en kosteneffectief werkprogramma op te stellen waarin overlappingen met 
andere instellingen worden vermeden; 

4. HERHAALT dat hij het belangrijk vindt dat ontwikkelde landen na 2012, zoals in de 
besluiten van Durban is opgenomen, hun steun voortzetten; BEGROET MET 
INSTEMMING het werkprogramma over langetermijnfinanciering waarmee in het kader 
van het UNFCCC de conclusies en aanbevelingen van de adviesgroep op hoog niveau 
inzake de financiering van maatregelen op het gebied van klimaatverandering van de VN-
secretaris-generaal (AGF) zullen worden besproken, alsmede die van de internationale 
financiële instellingen in G20-verband, zodat kan worden bijgedragen aan de voortdurende 
inspanningen om klimaatfinanciering na 2012 naar een hoger niveau te tillen, en 
maatregelen inzake mitigatie, REDD+, adaptatie, ontwikkeling en overdracht van 
technologie en capaciteitsopbouw te faciliteren en te ondersteunen; MEENT dat dit 
programma bruikbare gegevens kan aanleveren om een traject in kaart te brengen 
waarlangs tussen 2013 en 2020 klimaatfinanciering kan worden opgewaardeerd, in de 
context van betekenisvolle mitigatiemaatregelen en transparantie bij de uitvoering, 
teneinde de gemiddelde temperatuurstijging op aarde onder 2°C te houden ten opzichte van 
de pre-industriële niveaus; HERHAALT dat, ondanks de aanzienlijke financiële 
uitdagingen en budgettaire beperkingen in de EU en de lidstaten zelf, de EU en de lidstaten 
in 2012 resultaten moeten boeken wat betreft de snelstartfinanciering, overeenkomstig de 
algemene toezeggingen die op dat gebied zijn gedaan; 
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5. ZEGT TOE in 2012 met andere landen en betrokken belanghebbenden te zullen 
voortwerken aan mogelijke trajecten voor langetermijnfinanciering, en daarbij na te gaan 
welke de opties zijn om middelen te verzamelen uit een breed scala aan bronnen, inclusief 
innovatieve bronnen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van de langetermijn-
doelstelling, namelijk dat de ontwikkelde landen vóór 2020 gezamenlijk 100 miljard USD 
per jaar bijeenbrengen in de context van belangrijke mitigatiemaatregelen en transparantie 
in de uitvoering, en de monitoring van en rapportage over klimaatfinanciering; 
BENADRUKT in dit verband dat de ontwikkelde landen de lasten van het verstrekken van 
overheidsfinanciering op billijke wijze onderling moeten verdelen en dat tegelijk rekening 
moet worden gehouden met de noodzaak van begrotingsconsolidatie in de lidstaten; 

6. HERHAALT dat een koolstofheffing voor de emissies van het wereldwijde lucht- en 
zeevervoer het prijssignaal zou afgeven dat nodig is om in deze sectoren daadwerkelijk tot 
meer emissiereducties te komen en dat een koolstofheffing op het wereldwijde lucht- en 
zeevervoer goed zou kunnen zijn voor grote financiële stromen; VERZOEKT de 
Commissie om uiterlijk juni dit jaar met een discussienota over koolstofheffing op het 
wereldwijde lucht- en zeevervoer te komen, rekening houdend met de ontwikkelingen in 
de IMO en de ICAO en de werkzaamheden die de AGF, de Wereldbank en andere 
internationale organisaties eerder voor de G20 hebben verricht; BEKLEMTOONT dat 
rekening moet worden gehouden met de nationale begrotingsregels en de beginselen en 
bepalingen van het UNFCCC die gelden voor het gebruik van potentiële inkomsten; 
ROEPT de partijen bij de IMO en de ICAO OP zich nog meer in te spannen om 
vooruitgang te boeken op het gebied van marktgebaseerde mechanismen waarmee emissies 
van het wereldwijde lucht- en zeevervoer kunnen worden aangepakt; 

7. IS INGENOMEN MET het besluit van Durban over financiering van REDD+ en 
VERZOEKT de Commissie na te gaan hoe een resultaatgerichte financiering voor REDD+ 
op termijn kan worden opgewaardeerd, ook om de toegezegde doelstelling van 100 miljard 
USD te halen en onder meer investeringen vanuit de particuliere sector op gang te brengen 
teneinde de oorzaken van ontbossing aan te pakken, en hoe de doeltreffendheid en de 
efficiëntie van financiering voor REDD+ verder kan worden vergroot."  
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Economische aspecten van efficiënt hulpbronnengebruik 

De Raad heeft de volgende conclusies aangenomen: 

"De Raad van de Europese Unie, 

HERINNEREND AAN: 

– zijn conclusies over het stappenplan voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen in 
Europa van 19 december 2011; 

– de conclusies van de Europese Raad van 24 juni 2011; 

– de conclusies van de Raad over een competitieve Europese economie: concurrentie-
kracht van de industrie in het licht van efficiënt hulpbronnengebruik van 
29 september 2011;  

– de conclusies van de Europese Raad van 23 oktober 2011; 

1. VERWELKOMT de mededeling over het "stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik 
in Europa", een essentieel element van het vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik van 
hulpbronnen" in het kader van de Europa 2020-strategie, dat de EU moet omvormen tot 
een duurzamere, meer concurrerende economie, en moet bijdragen aan het mondiale 
streven een transitie naar een groene economie te bewerkstelligen. 

2. ONDERKENT dat de voorgestelde mijlpalen van het stappenplan een goede basis zijn 
voor verdere besprekingen tussen de lidstaten, de Commissie en alle belangrijke belang-
hebbenden met het oog op een geleidelijke, kostenefficiënte overgang naar een duurzame 
en verantwoorde hulpbronnenefficiënte economie en maatschappij, indachtig het feit dat de 
voorgestelde indicatieve mijlpalen bedoeld zijn om de algemene koers voor toekomstige 
acties aan te geven en als inbreng te dienen bij besprekingen over potentiële streefdoelen1. 

3. BEKLEMTOONT dat de te nemen maatregelen de economische stabiliteit en de 
begrotingsconsolidatie niet mogen schaden en economisch doelmatig en kosteneffectief 
moeten zijn, en VERZOEKT de lidstaten en de Commissie overeenkomstig de algemene 
doelstellingen van de Europa 2020-strategie voorrang te geven aan die maatregelen 
waarvan voor het concurrentievermogen, de duurzame economische groei en het scheppen 
van banen in Europa de gunstigste gevolgen kunnen worden verwacht. Als onderdeel van 
een langetermijnstrategie kunnen er na brede raadpleging van de betrokken partijen, 
indicatieve tussentijdse mijlpalen op weg naar 2020 worden overwogen. 

                                                 

1  Doc. 14632/11 van 23 september 2011. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st14/st14632.nl11.pdf
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4. ONDERSTREEPT dat milieubelastingen, inkomsten uit marktgebaseerde instrumenten en 
het afschaffen van milieuonvriendelijke subsidies kunnen bijdragen tot een grotere 
begrotingsconsolidatie en DRINGT, in dat verband, AAN op het rationaliseren en 
geleidelijk afschaffen van alle ecologisch of economisch schadelijke subsidies, met name 
die voor fossiele brandstoffen. De lidstaten kunnen desgewenst voor de meest kwetsbare 
groepen van de samenleving de gevolgen van dergelijke maatregelen ondervangen door 
middel van passende maatregelen van sociaal beleid. 

5. MEENT dat het aanduiden van beste praktijken op lidstaatniveau en nationale 
programma's een belangrijke rol kunnen spelen om de meest doeltreffende en doelmatige 
instrumenten te vinden om de beschikbare hulpbronnen doelmatiger te benutten. 

6. ONDERSTREEPT dat marktgebaseerde instrumenten, zoals systemen voor de emissie-
handel, van belang zijn bij de uitvoering van strategieën voor milieuvriendelijke groei, 
maar dat deze waar passend aangevuld dienen te worden door regelgeving, informatie-
systemen en niet-marktgebaseerde instrumenten, en BEKLEMTOONT het belang van 
flexibiliteit, teneinde met de specifieke situatie van ieder land rekening te kunnen houden. 

7. BRENGT IN HERINNERING dat optreden op EU-niveau, in aanvulling op dat van de 
lidstaten, alleen kan op grond van een duidelijke motivering en een bewezen meerwaarde, 
met inachtneming van de specifieke situatie van elke lidstaat, en volledig in 
overeenstemming moet zijn met het subsidiariteits- en het proportionaliteitsbeginsel en met 
de Commissiemededeling over slimme regelgeving in de EU. 

8. WIJST erop dat beslissingen in verband met de belastingwetgeving op EU-niveau door de 
Raad genomen zullen worden met eenparigheid van stemmen. 

9. ZIET UIT naar de effectbeoordelingen van de in het stappenplan voorgestelde maat-
regelen, waarbij in voorkomend geval een specifieke benadering per land en de interactie 
met de (bestaande) marktgebaseerde instrumenten die reeds ingevoerd zijn, voorop moeten 
staan. DOET EEN BEROEP op de Commissie om het doelmatig gebruik van grondstoffen 
voor alle beleidsvoorstellen waarvoor dit relevant is, tot een vast onderdeel van de 
effectbeoordeling te maken. ACHT het onontbeerlijk dat bij het analyseren van de in het 
stappenplan voorgestelde maatregelen met de gevolgen voor de economie in haar geheel 
rekening wordt gehouden."  
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HANDELSPOLITIEK 

Bijwerking van de EU-lijst van producten voor tweeërlei gebruik 

De Raad heeft zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld over een ontwerp-verordening tot 
bijwerking van de EU-lijst van producten en technologieën voor tweeërlei gebruik met 
gereglementeerde uit- en doorvoer, teneinde deze lijst aan te passen aan de internationale regels 
(18144/11 en 18144/11 ADD 1). 

De aanneming vloeit voort uit het politiek akkoord dat de Raad op 5 december 2011 heeft bereikt. 
Het standpunt in eerste lezing zal voor tweede lezing aan het Europees Parlement worden 
toegezonden. 

De verordening strekt ertoe Verordening (EG) nr. 428/2009 tot instelling van een communautaire 
regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van 
producten voor tweeërlei gebruik in overeenstemming te brengen met de meest recente 
ontwikkelingen in de betrokken internationale uitvoercontroleregelingen1. 

In Verordening 428/2009 staat de gemeenschappelijke lijst van producten en technologieën voor 
tweeërlei gebruik, die ten doel heeft het risico dat gevoelige producten voor tweeërlei gebruik 
worden gebruikt voor militaire doeleinden en/of in proliferatieprogramma's, verder te beperken en 
er tegelijkertijd voor te zorgen dat de legale handel niet wordt gehinderd. 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Europees Ontwikkelingsfonds 

De Raad heeft aanbevelingen aan het Europees Parlement aangenomen betreffende de aan de 
Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van activiteiten in het kader van het achtste, het 
negende en het tiende Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2010 (5458/12 + 
5459/12 + 5460/12). 

Daarnaast heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan een verklaring betreffende de betrouw-
baarheidsverklaring van de Rekenkamer inzake de activiteiten van het achtste, het negende en het 
tiende Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2010 (5980/12). 

                                                 

1 De Australiëgroep (AG) voor biologische en chemische producten, de Groep van Nucleaire 
Exportlanden (NSG) voor civiele nucleaire producten, het Missile Technology Control 
Regime (MTCR) en het Wassenaar Arrangement (WA) voor conventionele wapens en 
goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st18/st18144.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st18/st18144-ad01.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st05/st05458.nl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st05/st05459.nl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st05/st05460.nl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st05/st05980.nl12.pdf
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INTERNE MARKT 

Micro-ondernemingen - vrijstelling van verslagleggingsverplichtingen * 

De Raad heeft, nadat met het Europees Parlement in tweede lezing een akkoord was bereikt, een 
richtlijn aangenomen die tot doel heeft zeer kleine ondernemingen vrij te stellen van verslag-
leggingsverplichtingen, waaronder financiële verslagleggingsverplichtingen (79/11 en 6202/12 
ADD1 REV1). 

De nieuwe bepalingen houden potentieel een aanzienlijke vermindering van de administratieve 
rompslomp in voor ondernemingen die de grenzen van twee van de volgende criteria niet 
overschrijden: een balanstotaal van 350 000 EUR, een netto-omzet van 700 000 EUR en een 
gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar in kwestie van tien personen. 

Bovendien zal de richtlijn de lidstaten toestaan micro-ondernemingen te ontheffen van de plicht om 
een jaarverslag te publiceren. Deze facultatieve vrijstelling moet verenigbaar zijn met de nationale 
verplichtingen om registers bij te houden waaruit de zakelijke transacties en de financiële situatie 
van de onderneming blijken. 

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/pe00/pe00079.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st06/st06202-ad01re01.nl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st06/st06202-ad01re01.nl12.pdf

