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Voornaamste resultaten van de Raadszitting

De Raad heeft een besluit aangenomen waarbij elf lidstaten worden gemachtigd om een nauwere
samenwerking aan te gaan op het gebied van belasting op financiële transacties.
De Commissie zal nu met een voorstel komen waarin de inhoud van de nauwere samenwerking
wordt omschreven. Voor de aanneming ervan is eenparigheid van stemmen van de deelnemende
lidstaten vereist.
De Raad heeft besloten om de EU-opleidingsmissie in Somalië met twee jaar te verlengen, teneinde
de Somalische strijdkrachten te versterken zodat zij veiligheidstaken kunnen overnemen.
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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-eerste minister en minister van Financiën en
Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

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 Thomas STEFFEN

staatssecretaris, ministerie van Financiën

Estland:
de heer Jürgen LIGI

minister van Financiën

Ierland:
de heer Michael NOONAN
de heer Brian HAYES

Griekenland:
de heer Ioannis STOURNARAS
Spanje:
de heer Luis DE GUINDOS JURADO
Frankrijk:
de heer Benoît HAMON

minister van Financiën
onderminister bij het ministerie van Overheidsuitgaven en
Hervormingen, belast met de Hervorming van
Overheidsdiensten en Openbare Werken
minister van Financiën
minister van Economische Zaken en
Concurrentievermogen
minister belast met Sociale en Solidaire Economie en
Consumptie

Italië:
de heer Vittorio GRILLI

minister van Economische Zaken en Financiën

Cyprus:
de heer Vassos SHIARLY

minister van Financiën

Letland:
de heer Andris VILKS

minister van Financiën

Litouwen:
de heer Rimantas ŠADŽIUS

minister van Financiën

Luxemburg:
de heer Christian BRAUN

permanent vertegenwoordiger

Hongarije:
de heer Péter GYÖRKÖS

permanent vertegenwoordiger

Malta:
mevrouw Marlene BONNICI

permanent vertegenwoordiger

Nederland :
de heer Jeroen DIJSSELBLOEM

minister van Financiën

Oostenrijk:
mevrouw Maria FEKTER

minister van Financiën

Polen:
de heer Jacek DOMINIK

onderstaatssecretaris

Portugal:
de heer Vítor GASPAR

minister van staat, minister van Financiën

Roemenië:
de heer Claudiu DOLTU

staatssecretaris, ministerie van Overheidsfinanciën
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Slovenië:
de heer Janez ŠUŠTERŠIČ

minister van Financiën

Slowakije:
de heer Peter KAŽIMÍR

viceminister-president en minister van Financiën

Finland:
mevrouw Jutta URPILAINEN

viceminister-president, minister van Financiën

Zweden:
de heer Anders BORG

minister van Financiën

Verenigd Koninkrijk:
de heer Greg CLARK

staatssecretaris van Financiën

Commissie:
de heer Olli REHN
de heer Michel BARNIER
de heer Algirdas ŠEMETA

vicevoorzitter
lid
lid

Overige deelnemers:
de heer Jörg ASMUSSEN
de heer Werner HOYER
de heer Thomas WIESER
de heer Hans VIJLBRIEF

directielid van de Europese Centrale Bank
president van de Europese Investeringsbank
voorzitter van het Economisch en Financieel Comité
voorzitter van het Comité voor de economische politiek

De regering van de toetredende staat was als volgt vertegenwoordigd:
Kroatië:
de heer Vladimir DROBNJAK
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BESPROKEN PUNTEN
WERKPROGRAMMA VAN HET VOORZITTERSCHAP
Het Ierse voorzitterschap, dat loopt van januari tot en met juni 2013, heeft zijn werkprogramma
betreffende economische en financiële zaken voor die periode gepresenteerd; de Raad heeft daarvan
nota genomen (5148/13).
De Raad heeft daarover van gedachten gewisseld.
Het programma bevat de volgende doelstellingen:
–

aangescherpte economische governance en beleidscoördinatie: afronding van de onderhandelingen met het Europees Parlement over het twopack (economische governance) en
zodra dit is aangenomen, werken aan de succesvolle tenuitvoerlegging van de twee
instrumenten. De derde procedure in het kader van het Europees semester beheren, en
overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van december werken aan een
sterkere en meer doeltreffende economische en monetaire unie.

–

het versterken van de regulering en het toezicht in de financiële wereld: prioriteit zal
worden gegeven aan wetgeving om een bankenunie tot stand te brengen, vooral voorstellen
over bankentoezicht, bankafwikkeling en bankherstel en depositogarantie om consumenten
te beschermen. De bedoeling is snel tot een akkoord met het Europees Parlement te komen
over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en over de richtlijn en verordening
betreffende kapitaalvereisten (RKV4-pakket).

–

Economische en Monetaire Unie: op constructieve wijze bijdragen aan het doel van de
totstandbrenging van een sterkere en meer doeltreffende EMU die vertrouwen kan helpen
wekken en het economisch herstel en de groei van de werkgelegenheid in heel Europa kan
ondersteunen.

–

belastingen: vooruitgang wat betreft de belasting op financiële transacties, besprekingen
over de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting, de richtlijn spaarbelasting en daarmee samenhangende onderhandelingsrichtsnoeren voor overeenkomsten met derde landen.

–

externe dimensie: de EU vertegenwoordigen op de G20.
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FOLLOW-UP VAN DE EUROPESE RAAD VAN DECEMBER
De Raad heeft gesproken over de follow-up die moet worden gegeven aan de bijeenkomst van de
Europese Raad van 13 en 14 december, met name met betrekking tot de verdere uitbouw van de
economische en monetaire unie.
De Raad zal tijdens zijn zitting op 5 maart op dit onderwerp terugkomen.
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EUROPEES SEMESTER - JAARLIJKSE GROEIANALYSE
De Raad heeft zich gebogen over de jaarlijkse groeianalyse van de Commissie, aan de hand van een
door het voorzitterschap opgestelde discussienota (5157/13).
Hij concludeerde dat de vijf prioriteiten die in de analyse van 2012 zijn genoemd, nog altijd gelden
voor 2013: het voeren van een gedifferentieerd, groeivriendelijk beleid van begrotingsconsolidatie;
het normaliseren van de kredietverschaffing aan de economie; het bevorderen van groei en
concurrentievermogen; het aanpakken van de werkloosheid en de sociale gevolgen van de crisis; en
het moderniseren van de overheidsdiensten.
In het licht van de besprekingen van de Raad zullen ontwerpconclusies worden opgesteld, met als
doel dat de Raad die tijdens zijn zitting op 12 februari aanneemt.
In de jaarlijkse groeianalyse van de Commissie worden vijf prioritaire gebieden geschetst waarop
de EU en de lidstaten maatregelen dienen te nemen om ervoor te zorgen dat hun beleid met het oog
op duurzame groei van de Europese economie beter wordt gecoördineerd en meer effect sorteert
(16669/12).
De analyse vormt het startpunt van het Europees semester, de exercitie waarbij het begrotingsbeleid
en de structurele hervormingen van de lidstaten gedurende zes maanden per jaar volgens gemeenschappelijke regels en tijdschema's gelijktijdig worden bewaakt.
In maart zal de Europese Raad een leidraad geven betreffende de volgende stap in de procedure
voor het Europees semester, namelijk de opstelling door de lidstaten van hun nationale
hervormingsprogramma's en stabiliteits- en convergentieprogramma's.
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BELASTINGFRAUDE
De Raad heeft geluisterd naar een presentatie door de Commissie van een mededeling waarin een
actieplan ter versterking van de strijd tegen belastingfraude en belastingontduiking wordt
voorgesteld (17637/12).
De mededeling zal door de technische deskundigen bij de Raad worden besproken.
In het in december bekendgemaakt actieplan worden 34 korte- en middellangetermijnmaatregelen
op het gebied van directe en indirecte belastingen voorgesteld. Naast haar actieplan heeft de
Commissie aanbevelingen voorgelegd over agressieve fiscale planning (17617/12) en goed bestuur
in belastingzaken in derde landen (17669/12).
Het plan is opgesteld als reactie op een verzoek van de Europese Raad, in maart 2012, om concrete
manieren uit te werken om belastingfraude en belastingontduiking beter te bestrijden, ook in relatie
tot derde landen. In november 2012 heeft de Raad conclusies over dit onderwerp aangenomen.
Het actieplan bevat praktische maatregelen die, onmiddellijk en in de komende jaren, kunnen
worden uitgewerkt en concrete resultaten kunnen opleveren voor alle lidstaten. Het is tevens
bedoeld als een bijdrage aan het internationale debat en om de G20 en de G8 te helpen bij de
lopende werkzaamheden op belastinggebied.
Prioriteit wordt verleend aan acties die reeds in gang zijn gezet alsmede aan de volledige
implementatie van de onlangs aangenomen wetgeving. Voorgesteld wordt dat de toekomstige
werkzaamheden op dit gebied worden geleid door de behoefte om de kosten te verlagen en de
belastingstelsels minder complex te maken, teneinde de belastingplichtigen te stimuleren om de
fiscale wet- en regelgeving beter na te leven en de aandacht vooral te vestigen op de verwezenlijking van doelstellingen.

5284/13

10

NL

22.I.2012
BELASTING OP FINANCIËLE TRANSACTIES
De Raad heeft met gekwalificeerde meerderheid van stemmen1 een besluit aangenomen waarbij
elf lidstaten machtiging wordt verleend om een "nauwere samenwerking"2 aan te gaan op het gebied
van belasting op financiële transacties.
Naar verwacht zal de Commissie nu haar voorstel over de inhoud van de nauwere samenwerking op
het gebied van belasting op financiële transacties afronden en indienen. Het voorstel zal vervolgens
door de technische deskundigen bij de Raad worden besproken. Voor de aanneming ervan is
eenparigheid van stemmen van de deelnemende lidstaten vereist.
Zie persmededeling 5555/13 voor nadere bijzonderheden.

1

2

De Tsjechische Republiek, Luxemburg, Malta en het Verenigd Koninkrijk hebben zich van
stemming onthouden.
De formele voorschriften voor nauwere samenwerking zijn vervat in artikel 20 van het
Verdrag betreffende de Europese Unie en de artikelen 326 tot en met 334 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie. Vast moet staan dat de doelstellingen niet
binnen een redelijke termijn door de Unie in haar geheel kunnen worden verwezenlijkt. Ten
minste negen lidstaten moeten deelnemen, en de samenwerking moet openstaan voor elke
lidstaat die zich erbij wenst aan te sluiten.
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DIVERSEN
De Raad is door het voorzitterschap geïnformeerd over de vorderingen die zijn gemaakt betreffende
drie belangrijke wetgevingsdossiers waarover thans met het Europees Parlement wordt onderhandeld.
–

Bankentoezicht: Na een akkoord in de Raad op 13 december zijn er op 18 december en op
8, 9 en 16 januari trialogen met het Parlement gehouden.

–

Richtlijn betreffende kapitaalvereisten: Op 10 en 15 januari hebben er trialogen plaatsgevonden. De volgende onderhandelingsronde staat gepland voor 30 januari.

–

Economische governance (twopack): Het is de bedoeling dit dossier in de komende weken
af te sluiten.
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BIJEENKOMSTEN IN DE MARGE VAN DE RAAD
In de marge van de Raad hebben de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden:
–

Eurogroep

De ministers van de lidstaten van de eurozone hebben op 21 januari een vergadering van de
Eurogroep bijgewoond.
–

Ontbijtvergadering

De ministers hebben tijdens een ontbijtvergadering de economische situatie besproken.
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN
ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN
Financiële bijstand aan Ierland
Naar aanleiding van een beoordeling van de uitvoering door de "trojka" (Commissie, IMF en
Europese Centrale Bank) heeft de Raad een besluit aangenomen houdende wijziging van de
voorwaarden voor de financiële bijstand aan Ierland (Besluit 2011/77/EU).
Btw-afwijking - België
De Raad heeft een besluit aangenomen waarbij België wordt gemachtigd, in afwijking van
artikel 285 van Richtlijn 2006/112/EG, belastingplichtigen met een jaaromzet van niet meer dan
25 000 EUR van de btw vrij te stellen.
Het is van toepassing vanaf 1 januari 2013 tot en met de datum van inwerkingtreding van een
richtlijn houdende wijziging van de drempelbedragen voor de jaaromzet waaronder belastingplichtigen in aanmerking kunnen komen voor een vrijstelling van de btw, of tot en met
31 december 2015, indien deze datum eerder valt.
Btw-afwijking - Slovenië
De Raad heeft een besluit aangenomen waarbij Slovenië wordt gemachtigd, in afwijking van
artikel 287 van Richtlijn 2006/112/EG, belastingplichtigen met een jaaromzet van niet meer dan
50 000 EUR van de btw vrij te stellen.
Het is van toepassing vanaf 1 januari 2013 tot en met de datum van inwerkingtreding van een
richtlijn houdende wijziging van de drempelbedragen voor de jaaromzet waaronder belastingplichtigen in aanmerking kunnen komen voor een vrijstelling van de btw, of tot en met
31 december 2015, indien deze datum eerder valt.
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Btw-afwijking - Letland
De Raad heeft een besluit aangenomen waarbij Letland wordt gemachtigd tot verlenging tot en met
december 2015 van een maatregel die afwijkt van artikel 193 van Richtlijn 2006/112/EG voor btw
op houttransacties.
De maatregel is bedoeld om belastingfraude op de houtmarkt te bestrijden door de verantwoordelijkheid voor btw-betalingen te verleggen van de leverancier naar de afnemer (verleggingsbeginsel).
Een eventueel verzoek om verlenging van de maatregel na 2015 moet uiterlijk op 31 maart 2015
aan de Commissie worden voorgelegd.
Btw-afwijking - Portugal
De Raad heeft een besluit aangenomen waarbij Portugal wordt gemachtigd tot verlenging tot en met
december 2015 van een maatregel die afwijkt van de artikelen 168, 193 en 250 van Richtlijn
2006/112/EG wat betreft de btw op huis-aan-huisverkoop.
De maatregel voorziet in de toepassing van een bijzondere facultatieve regeling voor ondernemingen in de huis-aan-huisverkoop die aan bepaalde eisen voldoen en toestemming hebben
gekregen van de belastingautoriteiten.
Een eventueel verzoek om verlenging van de maatregel na 2015 moet uiterlijk op 31 maart 2015
aan de Commissie worden voorgelegd.
ALGEMENE ZAKEN
De agentschappen van de EU
De Raad heeft conclusies aangenomen over het speciaal verslag van het Hof van Justitie betreffende
het omgaan met belangenconflicten bij een selectie van agentschappen van de EU.
Deze conclusies staan in 17767/12.
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JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN
Nieuwe psychoactieve stoffen
Op basis van een gezamenlijk verslag van Europol en het Europees Waarnemingscentrum voor
drugs en drugsverslaving (EWDD) heeft de Raad verzocht om een beoordeling van de risico's die
voortvloeien uit het gebruik of de vervaardiging van of de handel in 5-(2-aminopropyl)indool, de
betrokkenheid van de georganiseerde criminaliteit en de mogelijke gevolgen van
controlemaatregelen.
Deze maatregelen stroken met Besluit 2005/387/JBZ van de Raad1 inzake de uitwisseling van
informatie, de risicobeoordeling en de controle ten aanzien van nieuwe psychoactieve stoffen.
BUITENLANDSE ZAKEN
EU-opleidingsmissie in Somalië
De Raad heeft de activiteiten van de EU-opleidingsmissie in Somalië (EUTM Somalia)
geheroriënteerd en met twee jaar verlengd.
Zie persmededeling 5578/13 voor nadere bijzonderheden.
GBVB-begroting voor 2013 en 2014
De Raad heeft richtsnoeren goedgekeurd voor de begroting van het gemeenschappelijk buitenlands
en veiligheidsbeleid (GBVB) voor 2013 en 2014.
Voor 2013 bedraagt de GBVB-begroting 396 miljoen EUR.
Democratische Republiek Congo - Beperkende maatregelen
De Raad heeft twee personen en twee entiteiten toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten
die vallen onder beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo.
De maatregelen omvatten een reisverbod en bevriezing van tegoeden.

1

PB L 127 van 20.5.2005.
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Republiek Guinee - Beperkende maatregelen
De Raad heeft de beperkende maatregelen van de EU tegen de Republiek Guinee gewijzigd.
De nationale bevoegde instanties mogen nu onder strikte voorwaarden de uitvoer toestaan van
explosieven en gerelateerde uitrusting die bedoeld zijn voor civiele aanwending in de mijnbouw en
infrastructuurontwikkeling, alsmede de daarmee verband houdende financiële en technische
bijstand.
Libië - beperkende maatregelen
De Raad heeft één persoon en één entiteit geschrapt van de lijst van personen en entiteiten die
vallen onder beperkende maatregelen van de EU tegen Libië. Tevens heeft hij de teruggave van
wederrechtelijk verkregen kredieten aan de Libische staat vergemakkelijkt.
Betrekkingen met Celac
Met het oog op de topbijeenkomsten EU/Celac en EU-LAC in Santiago (Chili) op 26 en
27 januari 2013 heeft de Raad een ontwerp van "actieplan" als basis voor de slotonderhandelingen
bekrachtigd.
Wapenhandelsverdrag
De Raad heeft 160 800 EUR toegewezen voor activiteiten van de Europese Unie ter ondersteuning
van de onderhandelingen in de VN over een wapenhandelsverdrag en om VN-lidstaten te steunen
bij de ontwikkeling van hun deskundigheid inzake doeltreffende controle op de overdracht van
wapens.
Er zijn twee seminars gepland voor regeringsdeskundigen, teneinde de voltooiing van de onderhandelingen en de toekomstige tenuitvoerlegging van het Wapenhandelsverdrag te faciliteren. Het
verdrag is bedoeld om de hoogst mogelijke gemeenschappelijke internationale normen voor de
regulering van de legale handel in conventionele wapens vast te stellen.
BENOEMINGEN
Comité van de Regio's
De Raad heeft mevrouw Regina POERSCH (Duitsland) (5097/13), mevrouw Annemieke TRAAG
en de heer A. GIJSBERTS (Nederland) (5104/13), mevrouw Helene FRITZON (Zweden) (5108/13)
en de heer Vasco Ilídio ALVES CORDEIRO (Portugal) (5280/13) benoemd tot leden van het
Comité van de Regio's voor de verdere duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met
25 januari 2015.
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VIA DE SCHRIFTELIJKE PROCEDURE GENOMEN BESLUITEN
Reglement van orde van de Raad - Stemmenweging - Institutionele zaken
Op 14 januari 2013 heeft de Raad zijn reglement van orde gewijzigd door de tabel met de
bevolkingscijfers voor de lidstaten van de EU, die gehanteerd worden voor de vaststelling van
besluiten door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, voor 2013 te actualiseren
(18130/12).
In het reglement van orde van de Raad is bepaald dat bij de aanneming van een besluit door de
Raad met gekwalificeerde meerderheid wordt nagegaan, indien een lid van de Raad daarom
verzoekt, of de lidstaten die de gekwalificeerde meerderheid vormen, ten minste 62% van de totale
bevolking van de Unie vertegenwoordigen.
Derhalve worden de bevolkingscijfers van de EU jaarlijks geactualiseerd overeenkomstig de door
Eurostat verstrekte gegevens.
De gekwalificeerde meerderheid van stemmen in de Raad is vastgesteld op 255 stemmen op een
totaal van 345 en een meerderheid van de 27 lidstaten.
Antidumpingmaatregelen
Hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of van staal, van oorsprong uit Rusland en Turkije
Op 17 januari heeft de Raad een verordening aangenomen tot instelling van een definitief
antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op bepaalde hulpstukken voor
buisleidingen, van ijzer of van staal, van oorsprong uit Rusland en Turkije (17973/12).
Open weefsels van glasvezels uit Taiwan en Thailand
Op 10 januari heeft de Raad een verordening aangenomen tot uitbreiding van het bij Uitvoeringsverordening (EU) nr.791/2011 ingestelde definitieve antidumpingrecht op bepaalde open weefsels
van glasvezels van oorsprong uit de Volksrepubliek China tot bepaalde open weefsels van
glasvezels verzonden vanuit Taiwan of Thailand (17728/12).

5284/13

18

NL

22.I.2012
TRANSPARANTIE
Transparantie - Toegang van het publiek tot documenten
De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan:
–

5284/13

het antwoord op confirmatief verzoek nr. 22/c/02/12 van de heer Johnston; de Deense, de
Estse, de Hongaarse, de Sloveense, de Finse en de Zweedse delegatie stemden tegen
(17777/2/12 REV 2).
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