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Voornaamste resultaten van de Raadszitting

De Raad heeft conclusies aangenomen over het waarschuwingsmechanismeverslag van de
Commissie betreffende de vroegtijdige opsporing van macro-economische onevenwichtigheden.
Tegen de achtergrond van dat verslag verwelkomt de Raad het voornemen van de Commissie om
via diepgaande analyses beter inzicht te krijgen in de aard van de onevenwichtigheden en in de
risico's die de waargenomen ontwikkelingen in een aantal lidstaten inhouden.
De Raad heeft een besluit vastgesteld waarbij 495,2 miljoen euro van de geplande vastleggingen
van het Cohesiefonds van de EU voor Hongarije met ingang van 2013 worden geschorst.
Hij heeft eveneens in het kader van de buitensporigtekortprocedure van de EU een aanbeveling
aangenomen die inhoudt dat Hongarije in 2012 zijn overheidstekort moet aanvullen.
De aanneming van die twee maatregelen volgt op een besluit van januari, waarin de Raad van
oordeel was dat Hongarije onvoldoende actie had ondernomen om zijn buitensporig tekort te
corrigeren. Dit is de eerste keer sinds de oprichting van het Cohesiefonds in 1994 dat een clausule
die de schorsing van vastleggingen mogelijk maakt, is ingeroepen.
De Raad heeft een besluit aangenomen tot aanpassing van de begrotingsconsolidatiemaatregelen
die van Griekenland worden verlangd in het kader van de buitensporigtekortprocedure van de EU,
nadat de Griekse regering en de trojka daarover een akkoord hadden bereikt
Dit besluit effent de weg voor de terugbetaling van de financiële bijstand die in het kader van het
tweede economische aanpassingsprogramma voor Griekenland is verstrekt.
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DEELNEMERS
België:
de heer Steven VANACKERE

vice-eerste minister en minister van Financiën en
Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Bulgarije:
mevrouw Boryana PENCHEVA

viceminister 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 Michael NOONAN

minister van Financiën

Griekenland:
de heer Evangelos VENIZELOS

viceminister-president en minister van Financiën

Spanje:
de heer Luis DE GUINDOS JURADO
Frankrijk:
de heer François BAROIN
Italië:
de heer Mario MONTI

minister van Economische Zaken en
Concurrentievermogen
minister van Economische Zaken, Financiën en Industrie

de heer Vittorio GRILLI

minister-president en minister van Economische Zaken en
Financiën
viceminister van Economische Zaken en Financiën

Cyprus:
de heer Andreas CHARALAMBOUS

directeur

Letland:
de heer Andris VILKS

minister van Financiën

Litouwen:
mevrouw Ingrida ŠIMONYTĖ

minister van Financiën

Luxemburg:
de heer Luc FRIEDEN

minister van Financiën

Hongarije:
de heer György MATOLCSY

minister 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:
mevrouw Maria Luís ALBUQUERQUE

staatssecretaris van de Schatkist en van Financiën

Roemenië:
de heer Bogdan Alexandru DRĂGOI

minister van Overheidsfinanciën

Slovenië:
de heer Dejan KRUŠEC

staatssecretaris voor Financiën
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Slowakije:
de heer Ivan MIKLOŠ

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 Mark HOBAN

staatssecretaris van Financiën

Commissie:
de heer Olli REHN
de heer Algirdas ŠEMETA

vicevoorzitter
lid

Overige deelnemers:
de heer Jörg ASMUSSEN
de heer Werner HOYER
de heer Thomas WIESER
de heer Philippe GUDIN de VALLERIN

Lid van de Raad van bestuur van de ECB
president van de Europese Investeringsbank
voorzitter van het Economisch en Financieel Comité
voorzitter van het Comité voor economische politiek

De regering van de toetredende staat was als volgt vertegenwoordigd:
Kroatië:
de heer Slavko LINIĆ
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BESPROKEN PUNTEN
HEFFING OP FINANCIËLE TRANSACTIES
Het voorzitterschap heeft de Raad ingelicht over de voorbereidende werkzaamheden voor een
voorstel van richtlijn betreffende een stelsel van belasting op financiële transacties voor de gehele
EU, en over zijn intentie om vooruitgang te boeken met de tekst. De Raad heeft hierover van
gedachten gewisseld.
De Raad heeft besloten om het Commissievoorstel verder te onderzoeken en ook mogelijke
compromisoplossingen en alternatieven te verkennen. Het voorzitterschap heeft de Commissie
verzocht bij te dragen tot een alomvattende beoordeling van de belastingbijdrage van de financiële
sector en het effect daarvan op de groei en de werkgelegenheid, alsook om te helpen een duidelijker
beeld te krijgen van de kostprijs van financiële regelgeving in het algemeen. Dit onderwerp zal
wellicht worden besproken tijdens een informele vergadering van de EU-ministers van Financiën op
30 en 31 maart in Kopenhagen.
De deskundigen zetten de werkzaamheden betreffende het voorstel voort, met het oog op een
oriënterend debat door de Raad tijdens zijn zitting van 21 juni.
De Commissie is van mening dat dankzij haar voorstel1 de financiële sector, die momenteel
onderbelast is in vergelijking met andere sectoren, een billijke belastingbijdrage zal leveren, en dat
transacties die de efficiëntie van de financiële markten niet ten goede komen, zullen worden
ontmoedigd. Zij is van oordeel dat haar voorstel eveneens versnippering van de interne markt voor
financiële diensten zal voorkomen gezien het feit dat de lidstaten sommige van die belastingmaatregelen nu al aan het invoeren zijn.
De Commissie raamt dat de belasting, op basis van haar voorstel en afhankelijk van de reactie van
de markt, jaarlijks 57 miljard euro zou kunnen opbrengen.
De Commissie stelt, geheel in overeenstemming met haar voorstel voor een besluit over het stelsel
van eigen middelen van de Europese Unie2, voor om gaandeweg de bijdragen van de lidstaten aan
de EU-begroting geheel of ten dele te vervangen door de aldus verkregen inkomsten zodat de
nationale begroting van de lidstaten wordt ontlast.

1
2

Doc. 14942/11.
Doc. 12478/11.
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De belangstelling voor een belasting op financiële transacties, zoals de belasting op transacties in
internationale valuta die de econoom James Tobin in 1972 voor het eerst voorstelde, is na de
financiële crisis van 2008-2009 opnieuw toegenomen. Ook de Commissie staat een gecoördineerd
initiatief op internationaal niveau voor.
De Raad heeft het voorstel in november besproken. Sindsdien zijn de werkzaamheden op technisch
niveau voortgezet, en hebben de deskundigen een eerste bespreking van het voorstel afgerond.
De richtlijn heeft als rechtsgrondslag artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie, zodat de vaststelling door de Raad moet gebeuren met eenparigheid van stemmen,
na raadpleging van het Europees Parlement.
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MACRO-ECONOMISCHE ONEVENWICHTIGHEDEN:
WAARSCHUWINGSMECHANISMEVERSLAG
De Raad heeft het zogeheten waarschuwingsmechanismeverslag, dat de Commissie overeenkomstig
de nieuwe bepalingen voor de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden
in de lidstaten (6360/12) heeft opgesteld, besproken.
Hij heeft de volgende conclusies aangenomen:
"1.

De Raad VERHEUGT ZICH over de inwerkingtreding op 13 december 2011 van de
"sixpack"-wetgeving ter versterking van de economische governance van de EU en
VERKLAART ANDERMAAL bereid te zijn zich volledig in te zetten voor een snelle,
doeltreffende uitvoering van het nieuwe wetgevingskader, waaronder de nieuwe procedure
voor de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden. In het
afgelopen decennium zijn grote, hardnekkige macro-economische en budgettaire onevenwichtigheden ontstaan die, in combinatie met de financiële crisis, in grote mate hebben
bijgedragen aan de huidige economische problemen in een aantal lidstaten en daarmee een
soepel functioneren van de monetaire unie in gevaar hebben gebracht. De Raad STEUNT
derhalve het verbreden en aanscherpen van het toezicht op het economisch beleid van de
lidstaten zodat alle relevante aspecten van interne en externe macro-economische
onevenwichtigheden eronder vallen.

2.

Tegen die achtergrond VERWELKOMT de Raad het eerste Waarschuwingsmechanismeverslag van de Commissie dat het startschot is voor de nieuwe procedure inzake macroeconomische onevenwichtigheden. De Raad NEEMT NOTA van de eerste economische
screening in het verslag van de Commissie waaruit blijkt welke lidstaten al te maken
hebben met of bedreigd worden door macro-economische onevenwichtigheden. Bovendien
ACHT de Raad het een belangrijke stap om een gemeenschappelijk analysekader voor de
procedure uit te werken, die in de komende maanden zal worden uitgebouwd. De Raad
VERHEUGT ZICH erover dat de Commissie voornemens is diepgaande analyses te maken
om de aard van en de risico's in verband met de waargenomen ontwikkelingen in de
betrokken lidstaten in kaart te brengen. De Raad VERZOEKT de Commissie terdege
rekening te houden met de besprekingen in de Raad en de Eurogroep. Programmalanden
die onder verscherpt toezicht staan, worden in dit verslag niet beoordeeld, maar de Raad
WIJST ANDERMAAL OP de noodzaak dat zij hun forse onevenwichtigheden blijven
corrigeren in het kader van hun aanpassingsprogramma's.
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3.

De Raad MEMOREERT dat de uitvoerige studies ook een degelijk onderzoek moeten
bevatten naar de bronnen van de onevenwichtigheden in de beoordeelde lidstaat, rekening
houdend met de landspecifieke economische omstandigheden en met een breder scala aan
analyse-instrumenten, de meest recente indicatoren en gedetailleerde informatie van
landspecifieke aard, zodat de drijvende krachten achter de ontwikkelingen in detail worden
bestudeerd. Wanneer de Commissie de uitgebreide evaluatie opstelt, zullen de betrokken
lidstaten en de Commissie samenwerken en de nodige, meest recente informatie
uitwisselen, en daarbij dubbel werk en verzoeken om informatie in verband met andere
formele of informele EU-procedures, vermijden.

4.

De Raad KIJKT UIT NAAR de uitgebreide evaluaties van de Commissie waarin de
verordening voorziet, en SPOORT de Commissie AAN die evaluaties gelijktijdig te
publiceren en duidelijk aan te geven op welke gegevens de analyse stoelt. Op grond van de
bevindingen van de uitgebreide evaluaties en een voorstel voor aanbevelingen van de
Commissie kan de Raad in het kader van het preventieve of het corrigerende deel van de
procedure aanbevelingen doen aan de betrokken lidstaten.

5.

De Raad VERZOEKT de Commissiediensten om het Comité voor de economische politiek
vóór de formulering van de aanbevelingen te informeren over hun werkzaamheden
aangaande de uitgebreide evaluaties, zodat de Raad tijdig voor een doeltreffende follow-up
van de nieuwe procedure kan zorgen.

6.

De Raad STEMT IN MET het voornemen van de Commissie om in 2012, in samenwerking met de nationale autoriteiten, in het Comité voor de economische politiek een
nieuwe horizontale analyse te maken van de oorzaken en mogelijke beleidsimplicaties van
grote, aanhoudende overschotten op de lopende rekening, alsook van de handels- en
financiële correlaties tussen landen met een tekort en die met een overschot, en om na te
gaan hoe evenwichten, met name in de eurozone en in een mondiale context, hersteld
kunnen worden. De Raad IS ook INGENOMEN met het voornemen van de Commissie om
een horizontale analyse te maken van de rol die inhaaleffecten en de verschillen in
economische prestaties tussen de lidstaten spelen.

7.

Voorts VERZOEKT de Raad de lidstaten om, los van het resultaat van de uitgebreide
evaluaties van de Commissie, in hun komende nationale hervormingsprogramma's en in
hun stabiliteits- en convergentieprogramma's reeds de problemen aan te pakken die in het
Waarschuwingsmechanismeverslag aangestipt worden."
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FOLLOW-UP VAN DE EUROPESE RAAD VAN MAART
Het voorzitterschap heeft de Raad meegedeeld welke follow-up vereist is voor de zitting van de
Raad van 1 en 2 maart betreffende het economisch beleid1.

1

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/128520.pdf
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FOLLOW-UP VAN DE BIJEENKOMST VAN DE MINISTERS VAN DE G20
De Raad heeft kennis genomen van het resultaat van een bijeenkomst van de ministers van
Financiën en de presidenten van de nationale centrale banken van de G20 in Mexico-stad op
25 en 26 februari.
De besproken punten behelsden de hervorming van de financiële markten, het G20-kader voor
groei, grondstoffen, meer middelen voor het IMF en de hervorming van het internationale
monetaire stelsel.
De eerstvolgende G20-bijeenkomst over financiën vindt op 19 en 20 april plaats in Washington.
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BUITENSPORIGTEKORTPROCEDURE
Hongarije
De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan:
• een besluit tot schorsing van 29% van de geplande vastleggingen van het Cohesiefonds van de
EU voor Hongarije in 2013 nu het land niet heeft voldaan aan de aanbevelingen van de Raad
betreffende de buitensporigtekortprocedure (doc. 6952/2/12 REV 2) 1 ;
• een aanbeveling aan Hongarije, overeenkomstig artikel 126, lid 7, van het Verdrag, om maatregelen te nemen die het overheidstekort op duurzame wijze onder de EU-referentiewaarde van
3% van het bbp moeten brengen.
Deze maatregelen zijn aangenomen na een besluit in januari, overeenkomstig artikel 126, lid 8, van
het Verdrag, waarbij de Raad had vastgesteld dat Hongarije niet aan de vorige aanbevelingen was
tegemoetgekomen.
Dit is de eerste keer sinds de oprichting van het Cohesiefonds in 1994 dat een clausule die de
schorsing van vastleggingen mogelijk maakt, is ingeroepen. De geschorste vastleggingen bedragen
samen 495,2 miljoen euro en vertegenwoordigen ten hoogste 0,5% van het nominale bbp.
Zie voor nadere bijzonderheden Mededeling aan de pers 7516/12.
Griekenland
De Raad heeft een besluit vastgesteld om de maatregelen voor begrotingsconsolidatie die
Griekenland in het kader van de buitensporigtekortprocedure van de EU moet nemen, aan te passen,
nadat de Griekse regering en de trojka daarover recentelijk een akkoord hadden bereikt2.
Doordat het besluit de Commissie machtigt om namens de lidstaten een memorandum van
overeenstemming te ondertekenen over de voorwaarden van de, overeenkomstig het tweede
economische aanpassingsprogramma voor Griekenland te verlenen, financiële steun kan de
uitbetaling van die financiële steun plaatsvinden. De eerste schijf moet beschikbaar zijn voordat op
20 maart de eerste betalingsverplichtingen van Griekenland vervallen.
Zie voor nadere bijzonderheden Mededeling aan de pers 7576/12.

1
2

De Poolse delegatie onthield zich van stemming.
Commissie, IMF en de Europese Centrale Bank
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DIVERSEN
Het voorzitterschap heeft de Raad ingelicht over de punten die zijn besproken tijdens de presentatie
voor de commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement van de aanbeveling van de Raad
betreffende de te verlenen kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de EU voor
het begrotingsjaar 2010.
De Raad heeft die aanbeveling op 21 februari aangenomen.
Het voorzitterschap heeft de Raad eveneens meegedeeld welke punten zullen worden behandeld
tijdens een informele bijeenkomst van de ministers van Financiën van de EU in Kopenhagen op
30 en 31 maart.
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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 12 maart een vergadering van de
Eurogroep bijgewoond.
–

Ministerieel werkontbijt

De ministers hebben tijdens een werkontbijt de economische situatie besproken, rekening houdend
met de tussentijdse economische vooruitzichten van de Commissie.
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN
ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN
Speciaal verslag van de Rekenkamer - Douaneregeling en btw-ontwijking
De Raad heeft de volgende conclusies aangenomen:
"DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
1.

NEEMT NOTA van speciaal verslag nr. 13/2011 met de titel "Wordt met douaneregeling
42 btw-ontwijking voorkomen dan wel ontdekt?" (doc. 18870/11 FIN 1089 FISC 175
UD 366 GAF 25).

2.

NEEMT NOTA van de antwoorden van de Europese Commissie op het verslag van de
Rekenkamer, met name de toelichtingen van de Commissie op de specifieke opmerkingen
van de Rekenkamer inzake de vastgestelde tekortkomingen in de regelgeving.

3.

NEEMT NOTA van de aanbevelingen van de Rekenkamer, maar wijst erop dat er sinds de
verslagperiode (2009) meer maatregelen zijn genomen om het regelgevingskader te
verbeteren: zo is onder meer artikel 143, lid 2, van de btw-richtlijn gewijzigd en is er op
douanegebied een unaniem overeengekomen bestuurlijke regeling getroffen voor het enig
document, dat uiterlijk vóór 1 januari 2013 door alle lidstaten zal worden ingevoerd.

4.

MOEDIGT de lidstaten AAN om nog meer te gaan samenwerken op dit gebied en om
waakzaam te blijven wat betreft voorkoming en opsporing van btw-ontwijking in
samenhang met douaneregeling 42."
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS EN VEILIGHEIDSBELEID
Internationale Cacao-organisatie
De Raad heeft het standpunt van de EU voor de 85e zitting van de Internationale Cacao-organisatie
(ICCO) aangenomen, over een mogelijke verplaatsing van het ICCO-hoofdkwartier van Londen
naar Abidjan en over de verkiezing van een nieuwe uitvoerend directeur van het ICCO. De zitting
vindt van 26 tot en met 30 maart plaats in Guayaquil (Ecuador).
Republiek Guinee - Beperkende maatregelen
De Raad heeft een technisch amendement op de beperkende maatregelen van de Unie tegen de
Republiek Guinee aangenomen.
JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN
Herziening van de EU-lijst van terroristen
De Raad heeft de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in Gemeenschappelijk Standpunt
2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het
terrorisme, geactualiseerd.
Veertien personen worden ingevolge het besluit van de lijst geschrapt. Na een grondige evaluatie
heeft de Raad vastgesteld dat er geen redenen meer zijn om die personen op de lijst te houden.
Het besluit behelst een wijziging van Besluit 2011/872/GBVB inzake de actualisering van de lijst
van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk
Standpunt 2001/931/GBVB en wordt op 14 maart gepubliceerd in het Publicatieblad.
Om rekening te houden met die actualisering is ook een wijziging doorgevoerd van Verordening
1375/2001, die uitvoering geeft aan artikel 2, lid 3, van Verordening 2580/2001 inzake specifieke
beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het
terrorisme.
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