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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

Na algemene bekrachtiging door de Europese Raad heeft de Raad landenspecifieke aanbevelingen 
aan de lidstaten betreffende hun economisch en werkgelegenheidsbeleid aangenomen en aldus het 
Europees semester van dit jaar afgesloten. 

Hij heeft een besluit aangenomen waardoor Letland met ingang van 1 januari 2014 de euro kan 
invoeren, en een vaste omrekeningskoers tussen de Letlandse lats en de euro vastgesteld. Met dit 
besluit wordt de eurozone uitgebreid tot 18 lidstaten. 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan een verhoging van de EU-begroting voor 2013 met 
7,3 miljard EUR om uitstaande betalingsverplichtingen te dekken. 
 
Tevens heeft hij de verstrekking van 46 miljoen EUR aan macro-financiële bijstand aan Georgië 
goedgekeurd. 
 



 9 juli 2013 
 

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 Koen GEENS minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken 

Bulgarije: 
de heer Petar CHOBANOV minister van Financiën 

Tsjechië: 
de heer Tomáš ZÍDEK viceminister 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 Michael NOONAN minister van Financiën 

Griekenland: 
de heer Ioannis STOURNARAS minister van Financiën 

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

Concurrentievermogen 

Frankrijk: 
de heer Pierre MOSCOVICI minister van Economische Zaken en Financiën 

Kroatië: 
de heer Slavko LINIĆ minister van Financiën 

Italië: 
de heer Fabrizio SACCOMANNI minister van Economische Zaken en Financiën 

Cyprus: 
de heer Harris GEORGIADES minister van Financiën 

Letland: 
de heer Andris VILKS minister van Financiën 

Litouwen: 
de heer Rimantas ŠADŽIUS minister van Financiën 
de heer Algimantas RIMKŪNAS viceminister van Financiën 

Luxemburg: 
de heer Luc FRIEDEN minister van Financiën 

Hongarije: 
de heer Gábor ORBÁN staatssecretaris, ministerie van Nationale Economie 

Malta: 
de heer Edward SCICLUNA minister van Financiën 

Nederland: 
de heer Jeroen DIJSSELBLOEM minister van Financiën 

Oostenrijk: 
mevrouw Maria FEKTER minister van Financiën 
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Polen: 
de heer Jacek DOMINIK onderstaatssecretaris, ministerie van Financiën 

Portugal: 
mevrouw Maria Luís ALBUQUERQUE minister van Financiën 

Roemenië: 
de heer Liviu VOINEA gedelegeerd minister van Begroting 

Slovenië: 
de heer Uroš ČUFER minister van Financiën 

Slowakije: 
de heer Vazil HUDÁK staatssecretaris, ministerie van Financiën 

Finland: 
mevrouw Jutta URPILAINEN viceminister-president, minister van Financiën 

Zweden: 
de heer Peter NORMAN minister van Financiële Markten 

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 

 

Overige deelnemers: 
de heer Jörg ASMUSSEN directielid 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 Hans VIJLBRIEF voorzitter van het Comité voor de economische politiek 
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BESPROKEN PUNTEN 

WERKPROGRAMMA VAN HET VOORZITTERSCHAP 

Het Litouwse voorzitterschap, dat loopt van juli tot en met december 2013, heeft zijn werk-
programma betreffende economische en financiële zaken voor die periode gepresenteerd; de Raad 
heeft daarvan nota genomen (11711/13). 

De Raad heeft daarover van gedachten gewisseld. 

Het programma bevat de volgende doelstellingen: 

– economisch beleid: uitvoering van de hervormingen van het economische bestuur 
("twopack", "sixpack", "begrotingspact") en landenspecifieke aanbevelingen tot nakoming 
van het stabiliteits- en groeipact en de procedure betreffende macro-economische 
onevenwichtigheden. Voortgang betreffende plannen om het betalingsbalansinstrument 
voor lidstaten buiten de eurozone te actualiseren; 

– financiële diensten: voorrang zal worden gegeven aan voortzetting van de besprekingen 
over de bankenunie, met het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme als volgende 
belangrijke stap, alsook aanneming van richtlijnen betreffende bankherstel en bank-
afwikkeling en betreffende depositogarantiestelsels. Akkoord met het Europees Parlement 
over nieuwe regels betreffende markten voor financiële instrumenten (Mifid/Mifir) en over 
de verordening betreffende centrale effectenbewaarinstellingen, herziening van de richtlijn 
bestrijding van het witwassen van geld en verdere onderhandelingen over het verzekerings-
dossier "Omnibus II"; 

– belastingen: politiek akkoord over de richtlijn belastingheffing op spaargelden, 
vorderingen wat betreft een door de Commissie in juni ingediend voorstel om de werkings-
sfeer van de richtlijn administratieve samenwerking uit te breiden om te voorzien in 
automatische uitwisselingen van informatie over andere vormen van inkomsten, alsmede 
verdere besprekingen over de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor 
de vennootschapsbelasting (CCCTB); btw op tegoedbonnen; belasting op financiële 
transacties en de richtlijn energiebelasting; 

– externe dimensie: vertegenwoordiging van de EU op bijeenkomsten van de G20. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st11/st11711.en13.pdf
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FOLLOW-UP VAN DE EUROPESE RAAD VAN JUNI 

De Raad heeft zich gebogen over de follow-up van de bijeenkomst van de Europese Raad van 27 en 
28 juni, wat betreft: 

– door de Commissie en de Europese Investeringsbank voorgestelde instrumenten om de 
toegang tot financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen te steunen; 

– verdere uitbouw van de economische en monetaire unie van de EU. 

Het debat in de Raad zal een leidraad bieden voor een komende bespreking in het Economisch en 
Financieel Comité, dat naar verwacht in juli een aanbeveling zal doen betreffende drie voorgestelde 
opties voor gezamenlijke financieringsinstrumenten met risicodeling tussen de Europese Commissie 
en de EIB als hefboom voor investeringen in kleine en middelgrote ondernemingen door de 
particuliere sector en de kapitaalmarkten. 

Wat de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen betreft, heeft de Europese Raad 
een aantal maatregelen genoemd die met voorrang moeten worden uitgevoerd in het licht van een 
verslag van de Commissie en de EIB1. Hij heeft de Raad verzocht "onverwijld de parameters te 
bepalen voor de vorm van zulke door de structuurfondsen medegefinancierde instrumenten en 
daarbij te streven naar grote hefboomeffecten". De Commissie en de EIB zullen voorafgaand aan 
de bijeenkomst van de Europese Raad, op 24 en 25 oktober, verslag uitbrengen2. 

Met betrekking tot de EMU is de Raad door de Commissie geïnformeerd over de voorbereidingen 
van verdere werkzaamheden, namelijk betreffende de verwachte mededeling over de coördinatie 
van het economisch beleid en een voorstel over de ex-antecoördinatie van belangrijke economische 
hervormingen in de lidstaten. 

                                                 
1 11031/13 
2 104/2/13 REV 2, punten 6 tot en met 8. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st00/st00104-re02.nl13.pdf
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AANNEMING VAN DE EURO DOOR LETLAND  

De Raad heeft een besluit aangenomen waardoor Letland met ingang van 1 januari 2014 de euro als 
munt kan invoeren. Met dit besluit wordt de eurozone uitgebreid tot 18 lidstaten en krijgt Letland 
bijna zes maanden om zich op die overgang voor te bereiden. 

Voorts nam hij een verordening aan tot vaststelling van de vaste omrekeningskoers van de 
Letlandse lats ten opzichte van de euro en een verordening tot wijziging van bepaalde technische 
bepalingen betreffende de euro. De eurobankbiljetten en euromunten zullen in Letland op 
1 januari 2014 worden uitgegeven. 

De omrekeningskoers wordt vastgesteld op 0,702804 Letlandse lats voor 1 euro, hetgeen 
overeenstemt met de huidige spilkoers van de Letlandse lats in het wisselkoersmechanisme van 
de EU (ERM II). 

In de zitting van de Raad op 21 juni hebben de lidstaten van de eurozone een aanbeveling 
aangenomen ten gunste van het Commissievoorstel om Letland toe te staan tot de muntunie toe te 
treden. 

In het licht van de verslagen van de Commissie en de Europese Centrale Bank was de Europese 
Raad van 27 en 28 juni ingenomen met het feit dat Letland voldoet aan alle convergentiecriteria van 
het EU-Verdrag en reageerde hij positief op het Commissievoorstel om Letland de euro te laten 
invoeren. 

Het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank hebben respectievelijk op 3 en 5 juli een 
positief advies uitgebracht.  

In de verslagen van de Commissie en de ECB wordt de verenigbaarheid van de wetgeving van 
Letland met de bepalingen van het EU-Verdrag en met de statuten van het Europees Stelsel van 
Centrale Banken onderzocht. Ook wordt nagegaan hoever Letland is gevorderd bij het voldoen aan 
de convergentiecriteria (prijsstabiliteit, begrotingssituatie van de overheid, wisselkoersstabiliteit en 
langetermijnrente) en worden verscheidene andere factoren in aanmerking genomen. 
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ECONOMISCH BESTUUR - TWOPACK 

De Raad heeft zonder debat zijn goedkeuring gehecht aan twee documenten over de uitvoering van 
het "twopack" van verordeningen betreffende economisch bestuur:  

– een gedragscode voor een striktere monitoring en beoordeling van ontwerpbegrotings-
plannen van de lidstaten van de eurozone1 en  

– een mededeling van de Commissie2 over een geharmoniseerd kader voor ontwerp-
begrotingsplannen en schuldemissieverslagen in de eurozone. 

De Raad besloot tevens geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerd besluit van de Commissie 
betreffende de inhoud en de reikwijdte van de rapportageverplichtingen van lidstaten waartegen een 
buitensporigtekortprocedure loopt3. 

Uit hoofde van het twopack (Verordeningen nrs. 472/13 en 473/13), dat door de Raad op 13 mei 
is aangenomen en op 30 mei in werking is getreden, moeten de lidstaten uiterlijk 15 oktober hun 
ontwerpbegrotingsplannen voor het volgende jaar indienen. Indien onderzoek van een ontwerp-
begroting ernstige niet-nakoming van de in het stabiliteits- en groeipact van de EU neergelegde 
verplichtingen ten aanzien van het begrotingsbeleid aan het licht brengt, verzoekt de Commissie 
de lidstaat zijn ontwerpbegroting te herzien. 

Volgens artikel 6, lid 5, van Verordening nr. 473/13 moet de Commissie in samenwerking met de 
lidstaten een geharmoniseerd kader vaststellen voor het specificeren van de inhoud van de ontwerp-
begrotingsplannen van de lidstaten. De gedragscode is overeenkomstig deze vereiste opgesteld. 

                                                 
1 11993/13. 
2 9331/13. 
3 10014/13. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st11/st11993.en13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st09/st09331.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st10/st10014.nl13.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, die op 19 en 20 juli in Moskou wordt gehouden. 

Het voorzitterschap en de Commissie hebben ook verslag uitgebracht van een G20-bijeenkomst 
van de plaatsvervangers financiële zaken in Sint-Petersburg op 6 en 7 juni. 

Naar verwacht zullen tijdens de bijeenkomst in Moskou vijf hoofdthema's worden besproken: 
mondiale economie / raamwerk voor groei; hervorming van de internationale financiële 
instellingen; financiering van investeringen; belastingvraagstukken; en financiële regulering en 
inclusie. 

Het zal de laatste ministeriële bijeenkomst zijn vóór de G20-top op 5 en 6 september in 
Sint-Petersburg. 

Het mandaat, dat door het Economisch en Financieel Comité is opgesteld, vormt een 
gemeenschappelijk standpunt voor de EU-vertegenwoordigers en de lidstaten die aan de G20 
deelnemen. 
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DIVERSEN 

Marktmisbruik op het gebied van effectentransacties 

De Raad heeft nota genomen van een voorlopig akkoord dat op 20 juni met het Europees Parlement 
is bereikt over een ontwerpverordening die gericht is op bestrijding van handel met voorwetenschap 
en manipulatie op effectenmarkten. Hij heeft nota genomen van bedenkingen van Frankrijk, 
Portugal, Nederland, Italië en Spanje in verband met sanctiebepalingen. 

Het Comité van permanente vertegenwoordigers heeft het compromis namens de Raad op 
26 juni goedgekeurd. Zie persbericht 11635/13. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st11/st11635.en13.pdf


 9 juli 2013 
 

   
11849/13   13 
  NL 
 

BIJEENKOMSTEN IN DE MARGE VAN DE RAADSZITTING 

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

Eurogroep 

De ministers van de lidstaten van de eurozone hebben op 8 juli een vergadering van de Eurogroep 
bijgewoond. 

Ministerieel werkontbijt 

De ministers hebben tijdens een ontbijtvergadering de economische situatie besproken. 

Dialoog op ministerieel niveau met kandidaat-lidstaten van de EU 

De ministers hebben tijdens de lunch een informele vergadering gehad met hun collega's van de 
kandidaat-lidstaten Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, 
IJsland en Servië, om zich in hoofdzaak te beraden op hun economisch beleid. 
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN 

Europees semester - Aanbevelingen voor het economisch en begrotingsbeleid 

De Raad heeft aan 23 lidstaten1 aanbevelingen gegeven voor het in hun nationale hervormings-
programma's geformuleerde economische beleid en werkgelegenheidsbeleid, alsmede adviezen 
betreffende het in hun stabiliteits- of convergentieprogramma uiteengezette begrotingsbeleid 
(11505/13). 

Tevens heeft hij een specifieke aanbeveling betreffende het economisch beleid van de lidstaten van 
de eurozone gegeven. (11216/13). 

Met de aanneming van de teksten, die door de Europese Raad op 27 en 28 juni in het algemeen zijn 
bekrachtigd, wordt de monitoring van dit jaar in het kader van het Europees semester afgesloten. 

Overeenkomstig het "pas toe of leg uit"-beginsel dat in 2011 in het kader van het "sixpack" aan 
hervormingen van de beleidsmonitoring2 is ingevoerd, heeft de Raad toelichtingen gepresenteerd 
voor gevallen waarin zijn landenspecifieke aanbevelingen niet overeenkomen met die welke door 
de Commissie zijn voorgesteld (11336/13). 

De prioriteiten voor het Europees semester van dit jaar zijn door de Europese Raad in maart 
vastgesteld. Gezien de stagnerende economische activiteit die voor 2013 is voorspeld en de 
onaanvaardbaar hoge werkloosheid heeft de Europese Raad benadrukt dat bij wijze van prioriteit 
meer vaart moet worden gezet achter de inspanningen ter ondersteuning van de groei, en 
tegelijkertijd een groeivriendelijk beleid van begrotingsconsolidatie moet worden volgehouden. 

Zie persmededeling 12073/13 voor nadere bijzonderheden. 

                                                 
1 Alle lidstaten met uitzondering van Cyprus, Ierland, Griekenland, Kroatië en Portugal. Voor Cyprus, 

Ierland, Griekenland en Portugal gelden macro-economische aanpassingsprogramma's. Om dubbel 
werk te voorkomen, zijn er voor deze vier landen geen bijkomende aanbevelingen. Kroatië was nog 
geen lid van de EU toen het Europees semester van dit jaar van start ging. 

2 In het bijzonder Verordening nr. 1175/2011. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st11/st11505.en13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st11/st11216.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st11/st11336.nl13.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/137875.pdf
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Macrofinanciële bijstand voor Georgië 

De Raad heeft een besluit aangenomen houdende macrofinanciële bijstand voor Georgië tot een 
maximumbedrag van 46 miljoen euro (38/13). 

Doel is de economische stabilisatie van het land te steunen en zijn betalingsbalansbehoeften te 
dekken, zoals bepaald in zijn huidige IMF-programma. 

De aanneming van het besluit volgt op een door het Europees Parlement en de Raad in het 
bemiddelingscomité bereikt akkoord, dat op 26 juni schriftelijk is bevestigd. 

Portugal - macro-economisch aanpassingsprogramma  

De Raad heeft een besluit aangenomen waarin het macro-economische aanpassingsprogramma van 
Portugal wordt geëvalueerd in het licht van de inwerkingtreding van bepalingen voor de versterking 
van het economische en budgettaire toezicht op lidstaten in de eurozone die financiële bijstand 
ontvangen van het Europees Financieel stabilisatiemechanisme (EFSM), de Europese Faciliteit voor 
financiële stabiliteit (EFSF), het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) of het IMF (uit hoofde 
van Verordening nr. 472/2013 van het "twopack"). 

Het besluit bevat geen wijzigingen in het macro-economisch aanpassingsprogramma. 

BEGROTING 

Bijkomende middelen voor de EU-begroting voor 2013 - ontwerp van gewijzigde begroting 
nr. 2 voor 2013 

De Raad heeft zijn standpunt betreffende ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 voor 2013 
vastgesteld, en zijn goedkeuring gehecht aan de toevoeging van 7,3 miljard EUR aan de EU-
begroting voor 2013 om uitstaande betalingsbehoeften te dekken1. 

De Raad is voornemens de aanvullende middelen in de eerste plaats te besteden aan maatregelen 
om economische groei te ondersteunen, banen te scheppen en de werkloosheid, vooral onder 
jongeren, tegen te gaan (11686/13). 

                                                 
1 De Deense, de Finse, de Nederlandse, de Zweedse en de Britse delegatie hebben 

tegengestemd. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/pe00/pe00038.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st11/st11686.nl13.pdf
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Zijn standpunt weerspiegelt het door de Raad op 14 mei bereikte politiek akkoord om in een eerste 
fase 7,3 miljard EUR te verstrekken en alle nodige extra maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat wordt voldaan aan de verplichtingen van de EU in een tweede fase, wanneer de Commissie 
beschikt over meer informatie over de uitvoering, de herschikkingsmogelijkheden en de begrotings-
inkomsten (9510/13). De Commissie heeft eind maart voorgesteld de betalingen in de EU-begroting 
2013 met in totaal 11,2 miljard EUR te verhogen. 

De EU-begroting voor 2013, zoals die eind vorig jaar is overeengekomen door de Raad en het 
Europees Parlement, beloopt 132, 8 miljard EUR aan betalingskredieten en 150,9 miljard EUR aan 
vastleggingskredieten. 

Overschot van het begrotingsjaar 2012 

De Raad heeft zijn standpunt ten aanzien van ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 bij de EU-
begroting voor 2013 vastgesteld, en is akkoord gegaan met het opnemen in de begroting van een 
overschot van 1,02 miljard EUR uit 2012. 

Dat overschot is het resultaat van een overdracht van hogere ontvangsten (719 miljoen EUR), 
een onderbesteding bij de betalingen (244 miljoen EUR) en een positief saldo van geldwisseling 
(60 miljoen EUR). De bijdragen van de lidstaten aan de EU-begroting zullen dienovereenkomstig 
dalen. 

BUITENLANDSE ZAKEN 

EU-topbijeenkomsten met groepen van derde landen in 2013-2015 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan een herzien tijdschema voor de EU-topbijeenkomsten 
met derde landen. 

In het algemeen vinden deze topbijeenkomsten plaats in de gebouwen van de Raad in Brussel. 
Ad-hocbesluiten zijn mogelijk zodat het voorzitterschap van de Raad gastheer van afzonderlijke 
topbijeenkomsten kan zijn. Het herziene tijdschema voorziet in de volgende topbijeenkomsten: 

• top van het oostelijk partnerschap: Vilnius, 28-29 november 2013 

• top EU-Afrika: Brussel, 2-3 april 2014 

• top Azië-Europa (ASEM): Milaan, tweede halfjaar van 2014 

• top van het oostelijk partnerschap: Riga, eerste halfjaar van 2015 

• top EU-Celac: Brussel, tweede halfjaar van 2015 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09510.en13.pdf
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Speciale vertegenwoordigers van de EU 

Kosovo 

De Raad heeft besloten dat de heer Samuel Žbogar tot en met 30 juni 2014 de speciaal 
vertegenwoordiger van de EU in Kosovo zal blijven. 

Zijn mandaat is ertoe bij te dragen dat de EU een leidende rol speelt bij het bevorderen van een 
stabiel, levensvatbaar, vreedzaam, democratisch en multi-etnisch Kosovo. De Raad heeft voor de 
periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 een begroting van 1,9 miljoen EUR beschikbaar 
gesteld. 

Hoorn van Afrika 

De Raad heeft het mandaat van de speciaal vertegenwoordiger van de EU voor de Hoorn van 
Afrika, de heer Alexander Rondos, tot en met 31 oktober 2013 verlengd. 

Zijn mandaat is actief bij te dragen aan regionale en internationale inspanningen om blijvende 
vrede, veiligheid en ontwikkeling in de regio te bereiken. 

EUCAP Sahel Niger 

De Raad heeft de periode die gedekt wordt door het huidig financieel referentiebedrag van de 
GVDB-missie van de EU in Niger (EUCAP Sahel Niger) tot en met 31 oktober 2013 verlengd. 
Het mandaat van de missie loopt thans tot en met 15 juli 2014. 

EUCAP Nestor 

De Raad heeft de periode die gedekt wordt door het huidig financieel referentiebedrag van de 
missie van de Europese Unie voor de opbouw van regionale maritieme capaciteit in de Hoorn van 
Afrika (EUCAP Nestor) tot en met 15 november 2013 verlengd. Het mandaat van de missie loopt 
thans tot en met 15 juli 2014. 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Europees Ontwikkelingsfonds 

De Raad heeft een besluit goedgekeurd betreffende de financiële bijdragen van de lidstaten aan het 
Europees Ontwikkelingsfonds in 2013, inclusief de tweede tranche voor 2013. 
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JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN 

Samenwerking tussen Eurojust en ICPO-INTERPOL 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan het ontwerpmemorandum betreffende samenwerking 
tussen Eurojust en de Internationale Criminele Politie Organisatie (ICPO-INTERPOL) met het oog 
op de totstandbrenging, afbakening en verbetering van de samenwerking tussen de partijen bij de 
bestrijding van ernstige - met name georganiseerde - criminaliteit, overeenkomstig hun respectieve 
rechtskaders (11602/13). 

WERKGELEGENHEID 

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 

De Raad heeft een besluit aangenomen houdende beschikbaarstelling van 750 000 EUR ter dekking 
van technische bijstand in het kader van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 
(EFG), in verband met toezicht, uitwisseling van informatie, het creëren van een kennisbasis, 
vorming van netwerken, en evaluatie van het EFG. 

EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE 

Monaco - geneesmiddelen, cosmetische producten en medische hulpmiddelen 

De Raad heeft een besluit aangenomen betreffende het namens de Europese Unie in het gemengd 
comité EU-Monaco in te nemen standpunt inzake een overeenkomst over de toepassing van 
bepaalde EU-besluiten op het grondgebied van Monaco (8803/13). 

De overeenkomst is bedoeld ter vergemakkelijking van economische activiteiten en handel 
in geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, cosmetische producten en 
medische hulpmiddelen. Het besluit is gericht op actualisering en herziening van de bijlage van 
de overeenkomst zodat alle EU-besluiten binnen de werkingssfeer van de overeenkomst eronder 
vallen en ingetrokken besluiten worden geschrapt.  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st11/st11602.en13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st08/st08803.nl13.pdf
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LEVENSMIDDELENRECHT 

Levensmiddelenaroma's en levensmiddelenadditieven 

De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de vaststelling door de Commissie van: 

– een verordening tot wijziging van bijlage I bij Verordening nr. 1334/2008 waarbij 3 acetyl 
2,5 dimethylthiofeen wordt geschrapt van de lijst van aromastoffen die voor gebruik in en 
op levensmiddelen zijn toegestaan 10431/1/13; 

– een verordening tot wijziging van bijlage II bij Verordening 1333/2008 waarbij het 
maximum voor het gebruik van rozemarijnextract (E 392) wordt verhoogd tot 15 mg/kg 
voor producten met een vetgehalte van maximaal 10%. Rozemarijnextract is een anti-
oxidant die tot doel heeft levensmiddelen te beschermen tegen bederf door oxidatie, zoals 
het ranzig worden van vet en kleurveranderingen. Het thans toegestane maximum voor het 
gebruik van E 392 zorgt niet voor voldoende bescherming van levensmiddelen met een 
laag vetgehalte, aangezien een kritieke minimumdosering van deze antioxidant nodig is 
om het gewenste effect te bereiken (9600/13); 

– een verordening tot wijziging van Verordening 231/2012 wat betreft de specificaties van 
een aantal als levensmiddelenadditieven gebruikte polyolen (9601/13). 

Met inachtneming van de regelgevingsprocedure met toetsing kunnen de drie verordeningen thans 
worden vastgesteld tenzij het Europees Parlement bezwaar maakt. 

MILIEU 

Milieuvergadering van de VN 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan een ontwerp van standpunt van de EU betreffende 
de status van de EU binnen de Milieuvergadering van de Verenigde Naties bij de komende 
onderhandelingen over de herziening van het reglement van orde van de vergadering. 

De informele besprekingen over wijzigingen in het reglement van orde gaan op 9 juli in Nairobi 
van start. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st10/st10431-re01.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st09/st09600.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st09/st09601.nl13.pdf
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Interkalibratie 

De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de aanneming door de Commissie van 
een besluit tot vaststelling, ingevolge Richtlijn 2000/60/EG, van de indelingswaarden voor de 
monitoringsystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de interkalibratie, en tot intrekking 
van Besluit 2008/915/EG (9801/13). 

Met het ontwerpbesluit wordt beoogd te zorgen voor vergelijkbaarheid van de resultaten van de 
door de lidstaten uitgevoerde biologische monitoring, teneinde te voldoen aan Richtlijn 2000/60/EG 
betreffende water.  

Met inachtneming van de regelgevingsprocedure met toetsing kunnen de drie verordeningen thans 
worden aangenomen tenzij het Europees Parlement bezwaar maakt. 

Bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten  

De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de aanneming door de Commissie van een 
verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 inzake de bescherming van in het wild 
levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (10179/13). 

Met inachtneming van de regelgevingsprocedure met toetsing kunnen de drie verordeningen thans 
worden aangenomen tenzij het Europees Parlement bezwaar maakt. 

VERVOER 

Samenwerkingsovereenkomst met Europol 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese 
Unie en Eurocontrol, de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart, waarbij een 
algemeen kader wordt gecreëerd voor versterkte samenwerking (besluit over de sluiting 5822/13 + 
COR 1; verklaring: 11495/13; tekst van de overeenkomst Publicatieblad L 16 van 19 januari 2013, 
blz. 2). 

Zie voor nadere bijzonderheden de persmededeling over de ondertekening van de overeenkomst, 
die in december vorig jaar plaatsvond: 18002/12. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st09/st09801.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st10/st10179.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st05/st05822.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st05/st05822-co01.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st11/st11495.nl13.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/134520.pdf
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Verkeersveiligheidsinformatie en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens 

De Raad heeft besloten de bezwaartermijn voor twee door de Commissie ingediende gedelegeerde 
verordeningen, die op 14 juli zou verstrijken, met twee maanden te verlengen. 

De twee ontwerpverordeningen van de Commissie, die bedoeld zijn ter vervanging van de richtlijn 
uit 2010 over het gebruik van intelligente vervoerssystemen, hebben betrekking op: 

– gegevens en procedures voor de verlening van minimale universele verkeersinformatie in 
verband met de veiligheid op de weg die kosteloos is voor de gebruikers (10084/13), 

– de invoering van informatiediensten voor veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor 
vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen (10083/13). 

Door de verlenging kan de Raad de bespreking van de ontwerpverordeningen voortzetten alvorens 
een besluit te nemen. 

Uitrusting van zeeschepen  

De Raad heeft besloten zich niet te verzetten tegen de aanneming door de Commissie van een 
richtlijn tot actualisering van de technische aspecten van de Richtlijn van 1996 inzake uitrusting 
van zeeschepen (9557/13). 

De actualisering behelst wijzigingen in internationale overeenkomsten en testnormen, en aanpassing 
van de lijsten van uitrusting in de bijlagen bij de richtlijn om rekening te houden met nieuwe 
normen die door de Internationale Maritieme Organisatie en de Europese normalisatieorganisaties 
zijn aangenomen.  

Met inachtneming van de regelgevingsprocedure met toetsing kunnen de drie verordeningen thans 
worden aangenomen tenzij het Europees Parlement bezwaar maakt. 

BENOEMINGEN 

Comité van de Regio's 

De Raad heeft de heer Rogier van der SANDE (Nederland) tot lid van het Comité van de Regio's 
benoemd voor de verdere duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2015 
(11342/13). 

De Raad heeft de heer Jörg DUPPRÉ (Duitsland) tot lid van het Comité van de Regio's benoemd 
voor de verdere duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2015 (11709/13). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st10/st10084.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st10/st10083.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st09/st09557.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st11/st11342.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st11/st11709.nl13.pdf
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VIA DE SCHRIFTELIJKE PROCEDURE GENOMEN BESLUITEN 

Economische en Financiële Zaken 

Ierland - macro-economisch aanpassingsprogramma 

Op 9 juli heeft de Raad besluiten vastgesteld waarbij respectievelijk 

-  de voorwaarden van Besluit 2011/77/EU tot verlening van financiële bijstand uit het 
Europees financieel stabilisatiemechanisme worden gewijzigd naar aanleiding van de tiende 
evaluatie door de trojka1 van de uitvoering door Ierland van zijn macro-economische 
aanpassingsprogramma; 

-  het macro-economische aanpassingsprogramma van Ierland wordt geëvalueerd in het licht 
van de inwerkingtreding van bepalingen, in het kader van Verordening 472/2013 ("two 
pack"), voor het versterken van het economische en budgettaire toezicht op lidstaten van de 
eurozone die financiële bijstand genieten. Het programma is niet gewijzigd. 

Douane-unie 

Overeenkomst EU-Canada betreffende douanesamenwerking met betrekking tot de veiligheid 
van de toeleveringsketen 

Op 27 juni heeft de Raad een besluit aangenomen over de sluiting van een overeenkomst tussen de 
EU en Canada betreffende samenwerking in douanezaken met betrekking tot de veiligheid van de 
toeleveringsketen en risicobeheer. 

In de overeenkomst wordt een rechtsgrondslag vastgesteld voor douanesamenwerking op dit gebied, 
waaronder de versterking van de douanegerelateerde aspecten van de beveiliging van de logistieke 
keten in de internationale handel. De overeenkomst is op 4 maart ondertekend (zie persmededeling 
6256/13). 

Het Europees Parlement heeft op 22 mei zijn goedkeuring gehecht aan de sluiting van de 
overeenkomst. 

Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen 

Op 27 juni heeft de Raad een besluit aangenomen betreffende het door de EU in te nemen standpunt 
wat betreft wijzigingen in de douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen 
onder dekking van "carnets TIR" (TIR-overeenkomst: (http://www.unece.org/tir/welcome.html ). 

                                                 
1  De Commissie en het IMF, in overleg met de Europese Centrale Bank 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st06/st06256.en13.pdf
http://www.unece.org/tir/welcome.html
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Tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten 

Op 27 juni heeft de Raad een verordening aangenomen tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 7/2010 betreffende autonome tariefcontingenten van de EU voor bepaalde landbouw- en 
industrieproducten (10202/13). 

Rechten voor landbouw-, visserij- en industrieproducten 

Op 27 juni heeft de Raad wijzigingen aangenomen van Verordening (EU) nr. 1344/2011 houdende 
schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde 
landbouw-, visserij- en industrieproducten (10200/13). 

Benoemingen 

Economisch en Sociaal Comité  

De Raad heeft de heer Eduardo del PUEYO PÉREZ (Spanje) benoemd tot lid van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité voor de verdere duur van de ambtstermijn, te weten tot en met 
20 september 2015 (11391/13). 

Rekenkamer 

Op 9 juli heeft de Raad de heer Neven MATES (Kroatië) benoemd tot lid van de Rekenkamer voor 
een periode van 6 jaar, te weten van 15 juli 2013 tot en met 14 juli 2019 (10109/1/13). 

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st10/st10202.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st10/st10200.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st11/st11391.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st10/st10109-re01.nl13.pdf
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