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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

De Raad heeft conclusies aangenomen over de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte, een 
initiatief dat op 28 januari zal worden gelanceerd met als doel uiterlijk in 2010 een gemeen-
schappelijke geïntegreerde en concurrerende markt voor eurobetalingsdiensten tot stand te 
brengen. 

Hij heeft enkele vraagstukken besproken die ter gelegenheid van de voorjaarsbijeenkomst aan de 
Europese Raad zullen worden voorgelegd, met name in verband met de strategie van Lissabon voor 
groei en werkgelegenheid, waarvoor een nieuwe driejarige cyclus in het leven zal worden 
geroepen, en heeft conclusies aangenomen over een thans lopende evaluatie van de interne markt 
van de EU. 

Dit was de eerste zitting van de Raad Ecofin sedert de toetreding van Cyprus en Malta tot de 
eurozone. 
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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 

De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd: 

België 
de heer Didier REYNDERS vice-eerste minister en minister van Financiën 

Bulgarije 
de heer Plamen Vassilev ORESHARSKI minister van Financiën 

Tsjechië 
de heer Tomáš ZÍDEK viceminister van Financiën, sectie internationale 

betrekkingen en financieel beleid 

Denemarken 
de heer Lars Løkke RASMUSSEN minister van Financiën 

Duitsland 
de heer Thomas MIROW Staatssecretaris, ministerie van Financiën 

Estland 
de heer Ivari PADAR minister van Financiën 

Ierland 
de heer Brian COWEN Tánaiste (vice-eerste minister) en minister van Financiën 

Griekenland 
de heer Georgios ALOGOSKOUFIS minister van Economische Zaken en Financiën 

Spanje 
de heer Pedro SOLBES MIRA tweede viceminister-president en minister van 

Economische Zaken en Financiën 

Frankrijk 
mevrouw Christine LAGARDE minister van Economische Zaken, Financiën en 

Werkgelegenheid 

Italië 
de heer Tommaso PADOA SCHIOPPA minister van Economische Zaken en Financiën 

Cyprus 
de heer Michalis SARRIS minister van Financiën 

Letland 
de heer Normunds POPENS permanent vertegenwoordiger 

Litouwen 
de heer Rimantas ŠADŽIUS minister van Financiën 

Luxemburg 
De heer Jean-Claude JUNCKER minister-president, minister van staat, minister van 

Financiën 

Hongarije 
de heer János VERES minister van Financiën 

Malta 
de heer Tonio FENECH parlementair secretaris, ministerie van Financiën 

Nederland 
de heer Wouter BOS minister van Financiën, viceminister-president 

Oostenrijk 
de heer Christoph MATZNETTER Staatssecretaris, ministerie van Financiën 

Polen 
mevrouw Katarzyna ZAJDEL-KUROWSKA onderstaatssecretaris, ministerie van Financiën 

Portugal 
de heer Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS minister van staat, minister van Financiën 
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Roemenië 
de heer Varujan VOSGANIAN minister van Economische Zaken en van Financiën 

Slovenië 
de heer Andrej BAJUK minister van Financiën 
de heer Žiga LAVRIČ staatssecretaris, ministerie van Financiën 

Slowakije 
de heer Ján POČIATEK minister van Financiën 

Finland 
de heer Jyrki KATAINEN viceminister-president, minister van Financiën 

Zweden 
de heer Anders BORG minister van Financiën 

Verenigd Koninkrijk 
mevrouw Angela EAGLE staatssecretaris van Financiën 

 

Commissie 
de heer Joaquin ALMUNIA lid 
de heer Charlie McCREEVY lid 

 

Andere deelnemers 
de heer Jean-Claude TRICHET president van de Europese Centrale Bank 
de heer Philippe MAYSTADT president van de Europese Investeringsbank 
de heer Xavier MUSCA voorzitter van het Economisch en Financieel Comité 
de heer Christian KASTROP voorzitter van het Comité voor de economische politiek 
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BESPROKEN PUNTEN 

WERKPROGRAMMMA VAN HET VOORZITTERSCHAP 

De Raad heeft nota genomen van de presentatie door het Sloveense voorzitterschap van zijn 
werkprogramma voor economische en financiële zaken (Ecofin) voor het komende halfjaar 
(doc. 16495/2/07 REV2). De Raad heeft van gedachten gewisseld. 

Tijdens het Sloveense voorzitterschap (van januari tot en met juni 2008) zal de Raad Ecofin zich 
concentreren op: 

• aangelegenheden in verband met financiële stabiliteit, te weten de beleidsreactie van de EU op 
recente ontwikkelingen op de financiële markten, de follow-up van de Lamfalussy-
regelgevingsprocedure en het aanscherpen van de EU-regelingen voor de beheersing van 
financiële crises; 

• de lancering van een nieuwe driejarige cyclus van economische hervormingen in het kader van 
de EU-strategie van Lissabon voor groei en werkgelegenheid. 

De Raad zal tevens voortgaan met de vorig jaar begonnen werkzaamheden in verband met de door 
het Duitse, het Portugese en het Sloveense voorzitterschap geformuleerde gemeenschappelijke 
doelstellingen en prioriteiten. Dat zijn: 

• een doelmatig en doeltreffend beheer van het economisch beleid; 

• verdere initiatieven ter voltooiing van de interne markt, met name met betrekking tot financiële 
diensten en belastingen; 

• verbetering van de kwaliteit van de overheidsfinanciën. 
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AANNEMING VAN DE EURO DOOR CYPRUS EN MALTA 

De Raad werd door de Commissie en door de delegaties van Cyprus en Malta geïnformeerd over de 
tot dusver opgedane ervaringen na de invoering van de euro in Cyprus en Malta op 1 januari. 

Beide landen hebben tegelijk met de invoering van de euro als hun valuta, eurobiljetten en -munten 
in omloop gebracht. De Commissie zal in samenwerking met de Cypriotische en Maltese instanties 
de situatie blijven volgen en naar verwachting komende maand een uitgebreid verslag over de 
omschakeling uitbrengen. 
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VOORBEREIDING VAN DE VOORJAARSBIJEENKOMST VAN DE EUROPESE RAAD 

De strategie van Lissabon voor groei en werkgelegenheid; de volgende driejarige cyclus 

De Raad heeft een oriënterend debat gehouden over de volgende driejarige cyclus van de EU-
strategie van Lissabon voor groei en werkgelegenheid (2008-10), die zal worden gelanceerd door de 
Europese Raad tijdens zijn bijeenkomst op 13 en 14 maart. 

Tijdens het debat werden de volgende vraagstukken aan de orde gesteld: 

• het verslag van de Commissie over de hernieuwde Lissabon-strategie voor groei en de lancering 
van de nieuwe cyclus "het tempo van de veranderingen aanhouden" (doc. 16714/07 + ADD1 + 
ADD2 + ADD3 + ADD4 REV1); 

• het ontwerp van globale richtsnoeren voor het economisch beleid (GREB's) voor de 
periode 2008-2010; 

• specifieke ontwerp-aanbevelingen per land; 

• het voorstel voor een nieuw communautair Lissabonprogramma voor de periode 2008-2010 
(doc. 16752/07). 

De Commissie stelt voor dat in de nieuwe driejarige cyclus de nadruk vooral komt te liggen op de 
uitvoering en de verwezenlijking van de hervormingen, aangezien de doelstellingen van de 
Lissabonstrategie thans verwezenlijkt zullen moeten worden. De vier huidige pijlers van de 
strategie, namelijk kennis en innovatie, werkgelegenheid, ondernemingsklimaat, energie en 
klimaatverandering, blijven van kracht. En weliswaar moet het hoofd worden geboden aan de 
voortdurend veranderende uitdagingen, maar toch behoeven de geïntegreerde richtsnoeren geen 
grondige herijking. 

Niettemin moet er verbetering worden gebracht in de uitvoering van hervormingen en 
aanbevelingen op een aantal terreinen. Het betreft onderzoek, innovatiemechanismes, kleine en 
middelgrote ondernemingen, de interne markt, de modernisering van het openbaar bestuur, 
onderwijs en vaardigheden, "flexizekerheid" (flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkten), 
sociale insluiting, territoriale cohesie, energie, klimaatverandering, de zichtbaarheid van de sociale 
dimensie, duurzaamheid en kwaliteit van openbare financiën. 

De strategie van Lissabon wordt uitgevoerd door middel van nationale hervormingsprogramma's 
voor de lidstaten, met een communautair Lissabonprogramma ter aanvulling daarvan. 

Het is de bedoeling dat de Raad op 4 maart een verslag aan de Europese Raad over de GREB's en 
de specifieke aanbevelingen per land goedkeurt. 
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Kernpuntennota over economische en financiële zaken 

De Raad heeft op basis van een door het voorzitterschap opgestelde kernpuntennota een oriënterend 
debat gehouden over de kernboodschappen aangaande economische en financiële zaken, die aan de 
Europese Raad worden overgebracht tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 13 en 14 maart. 

Naar verwachting zal de Raad de nota goedkeuren in zijn zitting op 12 februari. 

In de ontwerp-kernpuntennota worden de volgende onderwerpen aangesneden: de economische 
situatie, economische groei en neerwaartse risico's; structurele hervormingen voor groei en 
werkgelegenheid, uitvoering in de lidstaten en maatregelen op Gemeenschapsniveau; openbare 
financiën en de potentiële bijdrage daarvan tot de macro-economische stabiliteit; doelmatigheid en 
de stabiliteit van de financiële markten; de economische en monetaire unie in de EU. 

De Raad Economische en Financiële Zaken is een van meerdere Raadsformaties die de Europese 
Raad kernpuntennota's verstrekt; Het Comité van permanente vertegenwoordigers en de Raad 
Algemene Zaken en Externe Betrekkingen zullen zich bij het opstellen van de ontwerp-conclusies 
van de Europese Raad op de kernboodschappen baseren. 
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Evaluatie van de interne markt - Conclusies van de Raad 

De Raad heeft de volgende, aan de Europese Raad tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 13 en 
14 maart voor te leggen, conclusies aangenomen. 

"De Raad IS INGENOMEN MET de publicatie van de evaluatie van de interne markt door de 
Commissie. 

De Raad ONDERSTREEPT dat de interne markt van essentieel belang is voor het concurrentie-
vermogen van Europa in de geglobaliseerde economie. Hij maakt derhalve deel uit van de 
alomvattende economische beleidsstrategie van de EU als erkend in de geïntegreerde richtsnoeren. 
Een concurrerende interne markt is een cruciale aanjager van economische groei, en het economisch 
succes van de KMO's zal afhangen van hun vermogen om te groeien en grensoverschrijdend te 
opereren zoals zij dat op de binnenlandse markt doen. Hij creëert het juiste klimaat om de 
levensstandaard van de Europese burgers te laten toenemen. De Raad (Ecofin) BENADRUKT 
derhalve dat het hoofdpunt van de interne markt als aanjager van groei de kern moet vormen van de 
genomen maatregelen, onder meer in het kader van het Lissabonprogramma van de Gemeenschap. 
Tevens BENADRUKT hij het belang van de interne markt voor vergroting van het vermogen tot 
economische aanpassing van de Europese landen en van het vermogen om schokken op te vangen, 
vooral binnen de Monetaire Unie. 

Door betere benutting van instrumenten tot resultaten komen 

De Raad DEELT de visie van de Commissie dat een impact- en resultaatgerichte aanpak nodig is, 
die actie concentreert waar deze een maximale impact heeft, geschraagd door degelijke 
economische informatie, en die gebruik maakt van alle beschikbare instrumenten om te kunnen 
inspelen op de snel veranderende mondiale context en een uitgebreid Europa, en IS INGENOMEN 
met de aandacht voor een beter beheer van de interne markt in overeenstemming met de agenda 
voor betere regelgeving en het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel. Het ontstaan van 
nieuwe administratieve lasten voor regeringen en ondernemingen moet worden voorkomen. De 
Raad IS HET EENS OVER het volgende: 

– Het gebruik van een beter toegesneden mix van beleidsinstrumenten is van belang om ervoor te 
zorgen dat het regelgevingsklimaat van de interne markt efficiënt genoeg is om de doelstellingen 
te verwezenlijken en flexibel genoeg om in te spelen op het hogere tempo van de verandering op 
de mondiale markten. 



 22.I.2008 

 
5372/08 (Presse 11) 11 
 NL 

– Het voorstel voor een systeem van marktmonitoring, doelgericht en voortbouwend op bestaande 
gegevens en procedures, zou kunnen helpen de actie prioritair te richten op markten waar er reële 
en belangrijke belemmeringen voor het functioneren van de markt en de mededinging bestaan, 
waarvan de opheffing belangrijke economische voordelen zou kunnen opleveren, onder meer 
lagere prijzen en een ruimer aanbod voor consumenten. Dit zal ertoe bijdragen een doelgerichte 
en op gegevens gebaseerde aanpak van de interne markt te bereiken. De Raad VERZOEKT de 
Commissie dit systeem van marktmonitoring toe te passen en via het EPC nauw met de lidstaten 
samen te werken om de resultaten te beoordelen en de methodologie te evalueren met het oog op 
voortdurende verbetering. De Raad BENADRUKT dat verdere analyse nodig is betreffende het 
functioneren van de dienstensector, die de kern van de Europese economie vormt. 

– Betere uitvoering en handhaving van bestaande wetgeving is nodig om het concurrentie-
vermogen en de resultaten van de interne markt te versterken. Er moet meer nadruk worden 
gelegd op een effectieve, coherente uitvoering en handhaving, met inbegrip van betere 
informatie en passende verhaalmechanismen voor consumenten en ondernemingen. 

Prioritaire gebieden voor actie 

De Raad BENADRUKT dat meer consumentenvertrouwen en verbeterde partnerschappen tussen de 
lidstaten en de Commissie van cruciaal belang zullen zijn voor de geslaagde uitvoering van deze 
strategie. In overeenstemming met de nieuwe aandacht voor het richten van actie op gebieden waar 
deze het meeste effect zal hebben: 

– IS de Raad VAN OORDEEL dat de openstelling van de dienstenmarkten cruciaal is voor de 
toekomstige welvaart van Europa. Diensten vormen thans een belangrijke economische 
stuwende kracht in Europa, en vertegenwoordigen 70% van de Europese output, 68% van de 
werkgelegenheid en 96% van de nieuwe banen. De snelle en doeltreffende invoering van de 
dienstenrichtlijn, uiterlijk eind 2009, is nodig om een echte interne markt voor diensten tot stand 
te brengen. 

– IS de Raad HET EROVER EENS dat de inspanningen om de netwerkbedrijfstakken te 
liberaliseren, moeten worden voortgezet. De lidstaten moeten de nodige stappen ondernemen om 
één werkelijk concurrerende, onderling gekoppelde interne markt voor elektriciteit en gas in heel 
Europa tot stand te brengen. In overeenstemming met de voorschriften van de energierichtlijnen 
uit 2003 en de oproep van de Europese Raad van maart 2007 behelzen die stappen onder andere 
een meer doeltreffende scheiding tussen leverings- en productiediensten enerzijds en de 
netwerkexploitatie anderzijds (ontvlechting), alsmede eerlijke toegang tot de netten. Bijzondere 
aandacht moet uitgaan naar het verbeteren en versterken van de onafhankelijkheid van de 
regelgevende instanties. Ook over het telecommunicatiepakket moet overeenstemming worden 
bereikt. De lidstaten moeten de richtlijn voor de voltooiing van de interne postmarkt van de EU 
omzetten. 
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– IS de Raad HET EROVER EENS dat het belastingklimaat moet worden verbeterd. Hij NEEMT 
ER NOTA VAN dat belastingregels verschillen van lidstaat tot lidstaat. Het functioneren van de 
interne markt kan worden verbeterd door aanhoudende inspanningen om belastingfraude aan te 
pakken en schadelijke belastingconcurrentie op te heffen en door middel van nauwere samen-
werking inzake belasting tussen de lidstaten en, in voorkomend geval, op Europees niveau, met 
eerbiediging van de nationale bevoegdheden. De Raad zal de werkzaamheden op dit gebied 
blijven voortzetten, ook door het aanpakken van belemmeringen voor de interne markt. 

– ONDERSTREEPT de Raad dat bevordering van het vrije verkeer van kennis en innovatie een 
prioriteit moet zijn, en ZIET hij in dit verband UIT naar verdere vooruitgang in het opzetten van 
een gemeenschappelijk EU-kader voor octrooibescherming, waarbij de rechtszekerheid wordt 
beschermd en discriminatie wordt voorkomen. Aan onderwijs moet het hoogste belang worden 
gehecht om de overgang naar een "op kennis gebaseerde economie" te vergemakkelijken. 
Daarnaast moeten de voorwaarden voor de financiering van innoverende KMO's door middel 
van risicokapitaal worden verbeterd. De Raad BENADRUKT dat de randvoorwaarden voor een 
doeltreffend mededingingsbeleid moeten worden verbeterd om de voordelen van innovatie voor 
de interne markt te versterken. De Raad IS HET tevens EENS over het belang van bevordering 
van de juiste voorwaarden voor KMO's om innovatie en groei te stimuleren, met name door hen 
volledig van de mogelijkheden van de interne markt te laten profiteren door hun toegang tot 
openbare aanbestedingen te verbeteren en door de administratieve lasten en de belemmeringen 
voor grensoverschrijdende handel verder te beperken. 

– NEEMT de Raad NOTA VAN de voorstellen voor de financiële retaildienstverlening in de 
evaluatie van de interne markt, en IS hij HET EROVER EENS dat meer concurrentie, versterkte 
efficiency, en meer kansen voor ondernemingen in de sector financiële retaildiensten de werk-
gelegenheid en de groei zullen bevorderen en de consument ten goede zullen komen. In dit 
verband STEUNT de Raad IN HET ALGEMEEN de door de Commissie genoemde initiatieven 
op het gebied van de financiële retaildiensten. Met name: 

• SPOORT hij AAN tot het opstellen, door de bancaire sector, van een reeks gemeen-
schappelijke regels betreffende bankrekeningen, ter vergemakkelijking van het 
veranderen van bank en de toegang voor niet-ingezetenen, ten voordele van alle 
consumenten, indachtig de verwachte positieve effecten van meer klantenmobiliteit op 
de concurrentie; 

• STEUNT hij de Commissie in haar voornemen om de belemmeringen voor meer 
algemene productbeschikbaarheid nader te onderzoeken, met name door beoordeling 
van de mogelijkheden van een 28e regeling en verder gebruik van instrumenten voor 
mededingingsbeleid; 
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• BENADRUKT hij het belang van opheffing van de belemmeringen voor vraag en 
aanbod van retailproducten op grensoverschrijdende basis en van onderzoek naar de 
voorwaarden vooraf voor toegang tot, en beschikbaarheid van, kredietgegevens bij de 
bevordering van concurrerende retailmarkten; 

• ZIET hij UIT NAAR de mededeling van de Commissie over de noodzaak van een meer 
coherente aanpak van producttransparantie- en distributievereisten voor 
"concurrerende" retailinvesteringsproducten; 

• STEUNT hij bestudering door de Commissie van mogelijke verbeteringen in verhaal-
mechanismen voor financiële diensten; 

• en SPOORT hij AAN TOT meer en permanent contact met de consument teneinde, 
waar relevant, de voorgestelde maatregelen met consumentenpanels te testen, en/of deze 
te bespreken met uit leden van de beroepsgroep en gebruikers bestaande deskundigen-
groepen. 

– VERZOEKT hij het CFD en het EFC de aangekondigde gedetailleerde initiatieven van de 
Commissie te bestuderen. In de eerste helft van 2008 zal de Raad, naast de evaluatie van de 
vorderingen betreffende de gemeenschappelijk eurobetalingsruimte (SEPA), met name het 
witboek van de Commissie over de sector hypothecaire kredieten voor consumenten bespreken, 
alsmede de mededeling van de Commissie over financiële vorming, waarin voorstellen worden 
gedaan voor financiële vorming, met de erkenning dat financiële vorming in eerste instantie een 
zaak van de lidstaten is. 

De Raad ONDERSTREEPT het belang van de externe dimensie van de evaluatie van de interne 
markt. Het interne en het externe beleid van de Unie moeten in stelling worden gebracht om in te 
spelen op de mogelijkheden en uitdagingen van de globalisering, overeenkomstig de verklaring van 
de EU over de globalisering die in december door de Europese Raad is aangenomen. Een goed 
functionerende interne markt kan het vermogen van de lidstaten om in een geglobaliseerde wereld 
te concurreren, versterken." 
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FINANCIËLE DIENSTEN – GEMEENSCHAPPELIJKE EUROBETALINGSRUIMTE – 
Conclusies van de Raad 

De Raad heeft de volgende conclusies aangenomen over het initiatief betreffende de 
"gemeenschappelijke eurobetalingsruimte", dat officieel zal worden gelanceerd op 28 januari. 

"De Raad 

– STEUNT nadrukkelijk de doelstelling van de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte (SEPA): 
de totstandbrenging van een geïntegreerde markt voor eurobetalingsdiensten die onderhevig is 
aan daadwerkelijke concurrentie, en waar geen onderscheid wordt gemaakt tussen grens-
overschrijdende en nationale eurobetalingen binnen de EU; 

– IS INGENOMEN met de aanzienlijke vooruitgang die de sector bij de totstandbrenging van de 
SEPA heeft geboekt; 

– ERKENT dat het SEPA-project thans van de voorbereidingsfase naar de operationele fase is 
overgegaan en ROEPT bijgevolg de sector OP zijn inspanning te verdubbelen en het werk af te 
ronden, in het bijzonder ten aanzien van de normen die nog moeten worden vastgesteld voor de 
markt van betaalkaarten en inzake het verkeer van klant naar bank en van bank naar klant; 

– SPOORT de sector aan aantrekkelijke SEPA-betalingsproducten te ontwikkelen en deze actief te 
vermarkten, zodat er voor de klanten een natuurlijke elan ontstaat om via een marktgestuurd 
proces van de bestaande betalingsinstrumenten naar de nieuwe SEPA-betalingsproducten over te 
stappen; 

– ROEPT OP tot een snelle en vlotte migratie naar de SEPA, opdat de kosten voor dubbele 
verwerking van de betaling tot een minimum beperkt kunnen blijven, en benadrukt dat teneinde 
deze migratie te vergemakkelijken de richtlijn inzake betalingsdiensten op nationaal niveau tijdig 
en volledig moet worden omgezet en uitgevoerd; 

– ERKENT dat een werkbare oplossing gevonden moet worden om er waar nodig voor te zorgen 
dat bestaande opdrachten voor automatisch incasso rechtsgeldig blijven; 

– ERKENT de belangrijke katalysatorrol die de overheid kan spelen om het migratieproces te 
stimuleren; 
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– MOEDIGT overheidsinstanties aan om, met inachtneming van het beginsel dat de SEPA-
betalingsinstrumenten ten aanzien van prijs en prestaties niet tot een achteruitgang in de 
bestaande nationale situatie mogen leiden, ter zake voortrekkers te worden, zulks gezien de 
positieve bijdrage die de SEPA kan leveren aan de modernisering van de overheidsadministratie 
en aan het actieplan inzake e-overheid, en gezien de aanzienlijke voordelen van de SEPA voor de 
Europese economie in ruimere zin, bijvoorbeeld via diensten met een toegevoegde waarde, zoals 
elektronisch factureren; 

– VERZOEKT de ministeries van Financiën om in samenwerking met de centrale banken van de 
lidstaten te blijven toezien op de vooruitgang inzake de SEPA op nationaal niveau, vooral ten 
aanzien van het gebruik van de SEPA door de overheid; en VERZOEKT de Commissie om in 
samenwerking met de ECB aan het einde van ieder jaar, en zeker einde 2008, 2009 en 2010, een 
voortgangsverslag in te dienen over de stand van de migratie, in voorkomend geval met inbegrip 
van de prijsstelling van de SEPA-instrumenten, de versterking van de mededinging in de SEPA, 
en van andere ontwikkelingen betreffende de SEPA, en hiermee door te gaan tot een kritische 
massa aan betalingsinstrumenten met succes naar de SEPA is gemigreerd." 
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BIJEENKOMSTEN IN DE MARGE VAN DE RAADSZITTING 

– Eurogroep 

De ministers van de lidstaten van de eurozone hebben op 29 januari een vergadering van de 
Eurogroep bijgewoond. 

– Ministeriële ontbijtvergadering 

De ministers hebben een ontbijtontmoeting gehad met Dominique Strauss-Kahn, de nieuwe 
directeur van het Internationaal Monetair Fonds, om de hervorming van het IMF te bespreken. 

* 

* * 

Tijdens de lunch zijn de ministers door de voorzitter van de Eurogroep geïnformeerd over de 
resultaten van de vergadering van de Eurogroep van 21 januari; zij hebben de economische situatie 
besproken en zich daarbij met name gericht op de recente ontwikkelingen op de financiële markten. 
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

FISCALE AANGELEGENHEDEN 

Duitsland/Polen - belasting over de toegevoegde waarde 

De Raad heeft een beschikking aangenomen waarbij Duitsland en Polen worden gemachtigd een 
bijzondere maatregel toe te passen in verband met de bouw en het onderhoud van grensbruggen 
over de Oder/Odra en over de Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka (doc. 16447/07). 

De beschikking bepaalt welke bruggen vanuit fiscaal oogpunt, met betrekking tot de levering en de 
verwerving van voor die bruggen bestemde goederen, geacht worden deel uit te maken van welk 
grondgebied. 

Deze maatregel vormt een afwijking van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeen-
schappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde. 

BENOEMINGEN 

Wetenschappelijk en Technisch Comité van Euratom 

De Raad heeft een besluit aangenomen houdende benoeming van de leden van het 
Wetenschappelijk en Technisch Comité van Euratom voor een periode van vijf jaar 
(doc. 15047/2/2007 + 16067/07 ADD 1). 

In 2004 heeft de Raad leden van het comité benoemd voor de periode van 1 mei 2004 tot en met 
30 april 2009. Na de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU moest er echter een nieuw 
besluit komen houdende benoeming van de leden van het comité (41 na de toetreding). 

 


