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GEANNOTEERDE AGENDA RAAD ALGEMENE ZAKEN VAN 23
JULI 2014
Voorzitterschapsprogramma Italië
Tijdens de Raad Algemene Zaken (RAZ) zal EU-voorzitter Italië zijn
programma voor komend half jaar presenteren. De prioriteiten van het
Italiaanse voorzitterschap richten zich op de versterking van economische
groei en de hernieuwing en evaluatie van de Europese 2020-Strategie, de
structurele hervorming van arbeidsmarkt, versterking van werkgelegenheid (in het bijzonder onder de jongeren), verdieping van de Economische en Monetaire Unie en de handhaving van financiële stabiliteit in
eurozone, betere benutting van digitale mogelijkheden en de voltooiing
van de interne markt, met speciale aandacht voor diensten. Voorts zet
Italië in op het bereiken van overeenstemming ten aanzien van het
beleidskader voor klimaat en energie (2020–2030) tijdens de Europese
Raad in oktober 2014. Een verdere prioriteit van Italië is de bevordering
van open en eerlijke handel en versterking van strategische (handel)partnerschappen, in het bijzonder met de VS. Italië hecht veel belang aan de
versterking van het Schengen-acquis en zo mogelijk een Europees
systeem van grenscontroles. Wat betreft EU-nabuurschapsbeleid gaat
aandacht uit naar samenwerking en ondersteuning van hervormingen in
transitie-landen, met name in de Mediterrane regio.
Het kabinet kan het belang van de strategische thema’s zoals benoemd
door Italië onderschrijven. Veel van deze onderwerpen zullen ook tijdens
het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016 nog actueel zijn. Het
kabinetsstandpunt met betrekking tot de genoemde prioriteiten is uw
Kamer in diverse brieven in de afgelopen maanden reeds toegegaan.
Europese Raad
Implementatie conclusies afgelopen Europese Raad
Tijdens de afgelopen Europese Raad zijn met de Strategische Agenda
belangrijke prioriteiten en principes vastgelegd, waar het kabinet zich
reeds langere tijd voor heeft ingezet. De Strategische Agenda dient in de
komende tijd te worden vertaald in de werkzaamheden en in de interne
organisatie van de instellingen, met name de Commissie en de Raad zelf.
Nederland zal zich daar in de RAZ voor inzetten. Het is van belang dat de
inkomende Commissie de vastgestelde prioriteiten en principes omarmt
en implementeert in haar werkmethodes en haar interne organisatie. Na
aantreden zal de nieuwe Commissie aan de slag gaan met haar werkprogramma voor de komende periode. Het kabinet hecht eraan dat dit
werkprogramma met de Strategische Agenda correspondeert. Implementatie van de Strategische Agenda betekent ook dat werk zal moeten
worden gemaakt van verbetering van de samenwerking tussen de
instellingen in het wetgevingsproces. Daartoe acht het kabinet aanpassing
van het inter-institutioneel akkoord «beter wetgeven» uit 2003 van belang.
Het kabinet zal er tevens voor pleiten dat zowel de Europese Raad zelf als
de verschillende raadsformaties, waaronder in ieder geval de RAZ, een rol
gaan spelen in de overeengekomen monitoring van de Strategische
Agenda.
Follow up uitkomsten eerdere Europese Raden
Het Italiaanse voorzitterschap heeft een bespreking geagendeerd van de
implementatie van de besluiten van de opeenvolgende Europese Raden
en de rol van de RAZ daarbij. Nederland is voorstander van een actieve rol
van de RAZ ten aanzien van die implementatie en het toezicht daarop.
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Presentatie Roadmap 2020
In maart 2010 heeft de EU het startschot gegeven voor de Europa
2020-strategie, die tot doel heeft slimme, duurzame en inclusieve groei te
bevorderen. Uitvoering en toezicht in verband met de Europa
2020-strategie vallen onder het Europees Semester, het jaarlijkse
coördinatieproces voor het economisch en begrotingsbeleid op
EU-niveau. Op 5 mei jl. heeft de Commissie een publieke consultatie van
de Europa 2020-strategie gelanceerd, om de eerste vier jaar van de
strategie te evalueren. Op basis van de consultatie kan de Europese Raad
in het voorjaar van 2015 spreken over de toekomst van deze strategie. Bij
de tussentijdse evaluatie gedurende de RAZ zal een roadmap worden
besproken. Het kabinet onderschrijft het belang van een tussentijdse
evaluatie. De kabinetsreactie op de consultatie zal uw Kamer na het
zomerreces toegaan.
Toetreding Litouwen tot de Eurozone
Tijdens de RAZ zal de formele besluitvorming plaatsvinden over eurotoetreding van Litouwen. Op 4 juni jl. hebben de ECB en de Europese
Commissie in hun convergentierapporten geconcludeerd dat Litouwen
voldoet aan alle criteria. Deze rapporten zijn op 20 juni in de Ecofin Raad
besproken en vervolgens heeft de Europese Raad van 26 en 27 juni een
positief advies afgegeven. Op 9 juli heeft ook het Europees Parlement
positief geadviseerd. Naar verwachting zal de RAZ positief besluiten over
toetreding van Litouwen tot de euro in 2015. Het is voor het kabinet van
belang dat Litouwen in dit kader wel wordt aangemoedigd prudent
budgettair beleid, structurele hervormingsmaatregelen en macroprudentieel beleid te blijven doorvoeren. Litouwen heeft inmiddels een
commitment letter gepresenteerd met beleidsmaatregelen op genoemde
aandachtsgebieden.
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