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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

In afwachting van het advies in eerste lezing van het Europees Parlement heeft de Raad 
overeenstemming bereikt over een partiële algemene oriëntatie inzake het cohesiebeleid van de EU 
voor 2014-2020. 

De Raad heeft, voor het eerst op basis van het onderhandelingsdocument, gedebatteerd over de 
volgende onderdelen van het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020: 

– cohesiebeleid 

– de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen 

– rubriek 2 (duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen) en 

– de bepalingen betreffende de vijf fondsen voor die beleidsdomeinen. 
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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 

België: 
de heer Didier REYNDERS vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, 

Buitenlandse Handel en Europese Zaken 
Bulgarije: 
de heer Ivan NAYDENOV viceminister voor Buitenlandse Zaken 
Tsjechië: 
de heer Karel SCHWARZENBERG eerste viceminister-president en minister van Buitenlandse 

Zaken  

Denemarken: 
de heer Nicolai WAMMEN minister van Europese Zaken 
de heer Michael ZILMER-JOHNS staatssecretaris voor Buitenlands Beleid 

Duitsland: 
de heer Michael LINK staatssecretaris bij het ministerie van Buitenlandse Zaken 

Estland: 
de heer Jürgen LIGI minister van Financiën 

Ierland: 
mevrouw Lucinda CREIGHTON onderminister, toegevoegd aan de minister-president 

(Taoiseach) en bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, 
belast met Europese Zaken 

Griekenland: 
de heer Dimitrios DOLLIS staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 

Spanje: 
de heer Íñigo MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO staatssecretaris voor de Europese Unie 

Frankrijk: 
de heer Jean LEONETTI minister, toegevoegd aan de ministre d'Etat, minister van 

Buitenlandse en Europese Zaken, belast met Europese 
Zaken 

Italië: 
de heer Enzo MOAVERO MILANESI minister zonder portefeuille, bevoegd voor Europese 

Zaken 

Cyprus: 
de heer Andreas MAVROYIANNIS viceminister, toegevoegd aan de president van de 

Republiek Cyprus, bevoegd voor Europese Zaken  

Letland: 
de heer Edgars RINKĒVIČS minister van Buitenlandse Zaken 

Litouwen: 
de heer Audronius AŽUBALIS minister van Buitenlandse Zaken 

Luxemburg: 
de heer Christian BRAUN permanent vertegenwoordiger 

Hongarije: 
mevrouw Enikő GYŐRI staatssecretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken 

Malta: 
de heer Tonio BORG viceminister-president en minister voor Buitenlandse 

Zaken 

Nederland: 
de heer Ben KNAPEN minister voor Europese Zaken en Internationale 

Samenwerking 

Oostenrijk: 
de heer Wolfgang WALDNER staatssecretaris, ministerie van Europese en Internationale 

Zaken 

Polen: 
de heer Mikołaj DOWGIELEWICZ staatssecretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken 
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Portugal: 
de heer Miguel MORAIS LEITÃO staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van 

Buitenlandse Zaken, staatssecretaris van Europese Zaken 

Roemenië: 
de heer Leonard ORBAN minister van Europese Zaken  

Slovenië: 
de heer Igor SENČAR staatssecretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken 

Slowakije: 
de heer Peter JAVORCÍK staatssecretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken 

Finland: 
de heer Alexander STUBB minister van Europese Zaken en Buitenlandse Handel 

Zweden: 
de heer Oscar WÅGLUND SÖDERSTRÖM staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Europese 

Zaken 

Verenigd Koninkrijk: 
de heer David LIDINGTON onderminister van Buitenlandse Zaken en 

Gemenebestzaken 

 

Commissie: 
de heer Maroš ŠEFČOVIČ vicevoorzitter 
de heer Janusz LEWANDOWSKI lid 
de heer Johannes HAHN lid 

 

De regering van de toetredende staat was als volgt vertegenwoordigd: 

Kroatië: 
de heer Vladimir DROBNJAK permanent vertegenwoordiger 
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BESPROKEN PUNTEN 

Meerjarig financieel kader 

De Raad heeft in openbare zitting, voor het eerst op basis van het onderhandelingsdocument 1, 
gedebatteerd over de volgende onderdelen van het meerjarig financieel kader (MFK) voor de 
periode 2014-2020: (8966/12 + ADD 1 ) 

– cohesiebeleid 

– de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen2; 

– rubriek 2 (duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen) en 

– de bepalingen betreffende de vijf fondsen voor die beleidsdomeinen3. 

Tijdens de besprekingen, hebben een aantal delegaties bedenkingen gemaakt bij de het voorgestelde 
totale uitgavenniveau in tijden van begrotingsconsolidatie en hebben zij voorgesteld op alle 
rubrieken te bezuinigen. 

Sommige lidstaten beschouwden het voorgestelde bedrag voor cohesiebeleid als een minimum, 
andere, daarentegen, zagen het bedrag voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid als een 
minimum. 

In verband met het cohesiebeleid maakten verscheidene lidstaten zich zorgen over de nieuwe 
categorie van overgangsregio's als zodanig, dan wel over de reikwijdte ervan. Een aantal van deze 
lidstaten steunde evenwel het voorstel om in een vangnet te voorzien, om elke lidstaat een minimale 
krediettoewijzing te garanderen ten opzichte van de in de periode 2007-2013 toegekende bedragen. 
Andere lidstaten schaarden zich achter het concept van overgangsregio's, maar stonden sceptisch 
tegenover het vangnetvoorstel. 

                                                 

1 Het onderhandelingsdocument is een door het voorzitterschap opgesteld document waarin 
de voornaamste elementen en opties voor de onderhandelingen over het MFK worden 
geschetst. Het wordt geactualiseerd naarmate de onderhandelingen vorderen, en vormt de 
basis voor een akkoord van de Europese Raad. Zodra een akkoord is bereikt, zal de inhoud 
dienen als inbreng voor het wetgevende werk over de verschillende besluiten. 

2 De financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen is een nieuw, door de Commissie 
voorgesteld instrument om de ontwikkeling van infrastructuur op het gebied van vervoer, 
energie en informatie- en communicatietechnologieën in de EU te versnellen. 

3 Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), Europees Sociaal Fonds (ESF), 
Cohesiefonds (CF), Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en 
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV). 
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Een aantal delegaties was tegen de voorgestelde hoogte van de bovengrens, waarbij de overdrachten 
naar een lidstaat worden beperkt tot een bepaald percentage van zijn bruto binnenlands product. 
Sommige lidstaten waren tegen het zogenoemde omgekeerde vangnet, dat de omvang van de steun 
zou beperken tot een bepaald percentage van de steun in de periode 2007-2013. 

Sommige lidstaten pleitten voor een cofinancieringspercentage van 85% voor minder ontwikkelde 
regio's, terwijl andere zich uitspraken voor een verlaging van dat percentage. 

Veel delegaties waren enthousiast over het concept van de "financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen", maar sommige beschouwden de voorgestelde overdracht van 10 miljard euro uit het 
cohesiefonds naar deze faciliteit als problematisch. 

Wat het gemeenschappelijk landbouwbeleid betreft, vonden enkele delegaties dat de voorgestelde 
convergentie van de directe steun per hectare niet ambitieus genoeg was wat betreft omvang en 
tijdpad. Andere vonden echter dat deze convergentie te ver ging. 

De delegaties waren ingenomen met de doelstelling de milieuprestaties van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid te verbeteren, maar hadden vragen bij de door de Commissie voorgestelde 
"vergroening". Verscheidene lidstaten vonden dat het benutten van 30% directe betalingen hiervoor 
te hoog was en vroegen om meer flexibiliteit. 

De meningen waren verdeeld over de voorgestelde plafonnering van de steun voor grote landbouw-
bedrijven. 

Verscheidene delegaties wezen op het belang van plattelandsontwikkeling en de criteria voor de 
toewijzing van steun voor dit beleidsgebied. 

Wat de regels betreft die gelden voor de vijf fondsen die onder het gemeenschappelijk strategisch 
kader vallen, benadrukten sommige lidstaten het belang van de macro-economische voorwaarden. 
Andere waren sceptisch, tenzij een en ander ook voor andere soorten uitgaven zou gaan gelden. 

De komende weken wil het voorzitterschap de reeds ingediende onderdelen van het 
onderhandelingsdocument aanvullen met bepalingen over de eigen middelen, het ontbrekende 
element in het MFK-onderhandelingspakket. 

De Raad Algemene Zaken van 29 mei zal een eerste bespreking houden over een complete versie 
van het onderhandelingsdocument dat alle elementen van het MFK-onderhandelingspakket bevat. 

De ministers van Europese Zaken zullen hun werkzaamheden over het MFK voortzetten tijdens een 
informele bijeenkomst in Horsens (Denemarken) op 10 en 11 juni. 

De Europese Raad zal het MFK een eerste keer bespreken op 28 en 29 juni. Het is de bedoeling dat 
de onderhandelingen over het MFK eind dit jaar worden afgerond. 
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Cohesiebeleid 

De Raad heeft overeenstemming bereikt over een partiële algemene oriëntatie inzake het cohesie-
beleid van de EU voor 2014-2020 (8207/12 REV 2 + 8207/12 ADD 7 REV 1 ). 

Doel van het cohesiebeleid is de verschillen in ontwikkeling tussen de verschillende regio's in de 
EU te reduceren. 

De partiële algemene oriëntatie van de Raad heeft tot doel de resultaatgerichtheid te verbeteren en 
de kwaliteit van de uitgaven voor cohesie te verbeteren. Zij wil ook bijdragen tot de integratie van 
het cohesiebeleid in de economische governance van de EU. 

Er is zorg voor gedragen dat de partiële algemene aanpak niet vooruitloopt op de resultaten van de 
onderhandelingen over andere elementen van het cohesiebeleid of het meerjarig financieel kader 
van de EU (MFK) voor 2014-2020 of het financieel reglement. 

De partiële algemene oriëntatie kan echter worden gewijzigd als gevolg van die andere 
onderhandelingen. 

In de compromistekst van de Raad worden enkele van de meer technische kenmerken van het 
toekomstige cohesiebeleid behandeld. Er zal nog verder gewerkt worden aan de meer politieke 
elementen. Sommige daarvan worden behandeld in het kader van de onderhandelingen over 
het MFK. 

Meer concreet, omvat de partiële algemene oriëntatie de volgende elementen: 

– programmering, zoals weergegeven in 8207/12 ADD 1 REV 2. Gemeenschappelijke 
programmeringsregels worden overwogen voor de vijf fondsen die onder het gemeenschappelijk 
strategisch kader vallen, namelijk het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Europees Sociaal Fonds (ESF), het Cohesiefonds (CF), het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij 
(EFMZV). In ieder programma moet nader worden toegelicht hoe het bijdraagt aan de Europa 
2020-strategie voor banen en groei. De vraag of de landenspecifieke aanbevelingen dan wel de 
nationale hervormingsprogramma's de link moeten zijn tussen de Europa 2020-strategie voor 
banen en groei enerzijds en het cohesiebeleid anderzijds, is opengelaten. De Raad zal er in juni 
op terugkomen. 
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– ex-antevoorwaarden, zoals uiteengezet in 8207/12 ADD 2 REV 2. Ex-antevoorwaarden betekent 
dat aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan voordat een begin kan worden gemaakt met de 
financiering. Doel ervan is de prestaties van het cohesiebeleid te verbeteren. 

– beheer en controle, zoals uiteengezet in 8207/12 ADD 3 REV 2. In de partiële algemene 
oriëntatie worden specifieke regels gegeven voor beheer en controle van uitgekeerde fondsen. 

– toezicht en evaluatie, zoals uiteengezet in 8207/12 ADD 4 REV 2. Dit deel van de partiële 
algemene oriëntatie zorgt ervoor dat de uitvoering van de programma's van het cohesiebeleid 
terdege wordt gevolgd en geëvalueerd. 

– subsidiabiliteit, zoals uiteengezet in 8207/12 ADD 5 REV 2. Financiering van reeds voltooide 
projecten is mogelijk volgens de huidige regels maar zou krachtens de partiële algemene 
oriëntatie uitgesloten zijn.  

– grote projecten, zoals uiteengezet in 8207/12 ADD 6 REV 2. De compromistekst van de Raad 
zou het gemakkelijker maken grote projecten in een vroeg stadium door onafhankelijke 
deskundigen op kwaliteit te laten toetsen. Dit wordt als doelmatiger beschouwd dan de bestaande 
goedkeuringen achteraf door de Commissie.  

De komende maanden zullen verdere besprekingen in Raadsverband plaatsvinden. De nieuwe regels 
voor het cohesiebeleid staan in nauw verband met de onderhandelingen over het MFK. Verwacht 
wordt dat zij pas door het Europees Parlement en de Raad zullen worden aangenomen zodra een 
akkoord over het MFK is bereikt. 
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DIVERSEN 

Europese Raad 

De Raad heeft bezien hoe het staat met de follow-up van de bijeenkomsten van de Europese Raad 
van 1 en 2 maart 2012. 

Tijdens de laatste bijeenkomst van de Europese Raad lag het accent op economisch beleid, 
internationale topontmoetingen en buitenlands beleid.  

Informele zitting RAZ  

Het voorzitterschap heeft de ministers op de hoogte gesteld van de informele zitting van de Raad 
Algemene Zaken in Horsens op 10 en 11 juni 2012. 
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

BEGROTINGEN 

Tijdpad en praktische regelingen voor de aanneming van de EU-begroting 2013 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan het tijdpad voor de begrotingsprocedure en de regels 
voor de werking van het bemiddelingscomité in 2011, zoals overeengekomen tijdens de trialoog-
vergadering van het voorzitterschap, het Europees Parlement en de Commissie van 
26 maart (8230/12). 

BUITENLANDSE ZAKEN 

Internationale Studiegroep voor Rubber 

De Raad heeft de gewijzigde statuten en het gewijzigde reglement van orde van de Internationale 
Studiegroep voor Rubber goedgekeurd. 

De groep, die in Singapore zetelt, is een forum van consumenten- en producentenlanden voor de 
bespreking van problemen met betrekking tot de productie en het verbruik van natuurlijk en 
synthetisch rubber. 

De wijzigingen in het statuut en het reglement van orde zijn van kracht sedert 13 september 2011. 

STATISTIEK 

Handel en conjunctuurcyclus 

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

– de gegevensvereisten en definities in verband met de statistiek inzake de betalingsbalans, de 
internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen (6164/12 en 8394/12 
ADD 1 ); en 

– het schrappen van de variabelen voor nieuwe orders voor de industrie uit de kortetermijn-
statistieken over de conjunctuurcyclus (7321/12). 

Voor deze actualiseringen geldt de regelgevingsprocedure met toetsing. Nu de Raad zijn fiat heeft 
gegeven, kan de Commissie de actualiseringen aannemen, behoudens bezwaar van het Europees 
Parlement. 
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VISSERIJ 

Partnerschapsovereenkomst met Madagaskar - Vernieuwing van het protocol 

De Raad heeft een besluit aangenomen waarbij de Commissie wordt gemachtigd om namens de 
Europese Unie onderhandelingen te openen voor de vernieuwing van het protocol bij de 
partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Madagaskar. 

Het huidige protocol met Madagaskar is sinds 1 januari 2007 van toepassing en verstrijkt op 
31 december 2012. 

Doel van de onderhandelingen is de vernieuwing van het bestaande protocol conform de conclusies 
van de Raad van 19 maart 2012 over een mededeling van de Commissie inzake de externe dimensie 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU. 

WERKGELEGENHEID 

G20-bijeenkomst van de ministers van Arbeid en Werkgelegenheid 

De Raad heeft de richtsnoeren goedgekeurd inzake de prioriteiten van de EU en de deelnemende 
lidstaten op de G20-bijeenkomst van de ministers van Arbeid en Werkgelegenheid in Guadalajara 
(Mexico) op 17 en 18 mei 2012. 

ENERGIE 

Ecologisch ontwerp voor waterpompen 

De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de aanneming door de Commissie van een 
verordening tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor waterpompen (6358/12). 

Voor de ontwerpverordening geldt de regelgevingsprocedure met toetsing. Nu de Raad zijn fiat 
heeft gegeven, kan de Commissie het besluit aannemen, tenzij het Europees Parlement bezwaar 
aantekent. 
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Energie-etikettering van huishoudelijke droogtrommels 

De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de inwerkingtreding van de gedelegeerde 
Verordening van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees 
Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke droogtrommels 
(7147/12). 

Krachtens de ontwerpverordening worden nieuwe verplichte informatie-eisen ingevoerd voor het in 
de handel brengen van elektrische en gasverwarmde droogtrommels en het tonen van energie-
etiketten op de verkooppunten teneinde de eindgebruikers te informeren over het energieverbruik 
van dergelijke droogtrommels tijdens gebruik en in de energiebesparende standen. Op het etiket 
worden er nieuwe energie-efficiëntieklassen A+, A++ en A+++ toegevoegd, die hoger liggen dan 
de A-klasse, en er komen eisen inzake de reclame voor dergelijke toestellen. 

De verordening is een gedelegeerde handeling uit hoofde van artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie. Dit betekent dat nu de Raad zijn fiat heeft gegeven, 
de handeling in werking kan treden, tenzij het Europees Parlement bezwaar tegen de handeling 
aantekent. 

INTERNE MARKT 

Controle op staatssteun door de Commissie - conclusies van de Raad 

De Raad heeft conclusies aangenomen over Speciaal verslag nr. 15/2011 van de Rekenkamer over 
het beheer van de controle op staatssteun (8217/12).  

De audit van de Rekenkamer bevat beoordelingen en aanbevelingen aan de Commissie inzake het 
effectieve beheer van de controle op staatssteun (18936/11). Met name wordt onderzocht of het 
systeem voor aanmeldingen, klachten en ambtshalve uitgevoerde onderzoeken waarborgt dat de 
Commissie alle relevante staatssteunzaken in behandeling kan nemen, en of de Commissie adequate 
structuren en procedures hanteert voor een doeltreffende behandeling van zaken binnen de gestelde 
termijnen, en of zij het toezicht op het effect van de controle op staatssteun kan verbeteren. 
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Bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden 

De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de aanneming door de Commissie van een 
verordening tot wijziging van Verordening 440/2008 inzake testmethoden uit hoofde van 
Verordening 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen 
ten aanzien van chemische stoffen (REACH-verordening) (5596/12 en ADD 1). 

De ontwerpverordening voert nieuwe door de OESO goedgekeurde testmethodes in die het aantal 
dieren dat voor experimentele doeleinden wordt gebruikt moeten reduceren. 

Voor de ontwerpverordening geldt de regelgevingsprocedure met toetsing. Nu de Raad zijn fiat 
heeft gegeven, kan de Commissie het besluit aannemen, tenzij het Europees Parlement bezwaar 
aantekent. 

Zwitserland - Euratom-programma 

De Raad heeft de Commissie gemachtigd om onderhandelingen te openen over een Overeenkomst 
voor wetenschappelijke en technologische samenwerking met Zwitserland, teneinde dat land te 
betrekken bij het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) 
voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2012-2013). 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE 

IJsland: handel in landbouwproducten 

De Raad heeft een besluit aangenomen waarbij de Commissie wordt gemachtigd onderhandelingen 
met de Republiek IJsland te openen met het doel de bilaterale handel in landbouwproducten in het 
kader van de Europese Economische Ruimte verder te liberaliseren. 

Gedistilleerde dranken 

De Raad heeft het door de Europese Unie in het Gemengd Comité van de Europese Economische 
Ruimte (EER) in te nemen standpunt betreffende een wijziging van bijlage II (Technische 
voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst goedgekeurd.  

Doel van de wijziging is nieuw EU-acquis inzake gedistilleerde dranken in de EER-Overeenkomst 
op te nemen (7354/12). 
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Samenwerking inzake civiele bescherming - identificeren van kritieke infrastructuur 

De Raad heeft het door de Europese Unie in het Gemengd Comité van de Europese Economische 
Ruimte (EER) in te nemen standpunt betreffende een wijziging van Protocol 31 bij de EER-
Overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden 
goedgekeurd. 

Het besluit beoogt de samenwerking tussen EER-leden op het gebied van civiele bescherming te 
intensiveren door Richtlijn 2008/114/EG van de Raad inzake de identificatie van Europese kritieke 
energie- en verkeersinfrastructuren en hun aanmerking als Europese kritieke infrastructuren op te 
nemen in protocol 31.  

Maximumwaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen 

De Raad heeft het door de Europese Unie in het Gemengd Comité van de Europese Economische 
Ruimte (EER) in te nemen standpunt betreffende een wijziging van bijlage II (Technische 
voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst goedgekeurd.  

Door die wijziging zal het EU-acquis over het vaststellen van grenswaarden voor residuen van 
farmacologisch werkzame stoffen worden opgenomen in de EER-Overeenkomst (7556/12). 

Indeling, etikettering en verpakking van bepaalde stoffen  

De Raad heeft het door de Europese Unie in het Gemengd Comité van de Europese Economische 
Ruimte (EER) in te nemen standpunt betreffende een wijziging van bijlage II (Technische 
voorschriften, normen, keuring en certificatie) en bijlage XX (Milieu) bij de EER-Overeenkomst 
goedgekeurd, ten einde in de EU-overeenkomst wetgevinghandelingen op te nemen betreffende de 
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (7734/12). 

Milieu-economische rekeningen  

De Raad heeft het door de Europese Unie in het Gemengd Comité van de Europese Economische 
Ruimte (EER) in te nemen standpunt betreffende een wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de 
EER-Overeenkomst goedgekeurd.  

Door deze wijziging zal EU-verordening 691/2011 inzake milieu-economische rekeningen worden 
opgenomen in de EER-Overeenkomst (7359/12). 
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TRANSPARANTIE 

Jaarverslag inzake de toegang van het publiek tot documenten 

De Raad heeft zijn jaarverslag over de uitvoering van Verordening nr. 1049/2001 inzake de toegang 
van het publiek tot documenten in 2011 goedgekeurd (8260/12). 

Het verslag vermeldt onder meer het volgende: 

– Bijna 75% van de documenten die de Raad in 2011 heeft geproduceerd (d.w.z. 137.141 van de 
bij de Raad geregistreerde 184.634 nieuwe documenten) is onmiddellijk na verspreiding via het 
register rechtstreeks ter beschikking van het publiek gesteld. 

– Op 31 december 2011 bevatte het register van de Raad 1.729.944 documenten (alle taalversies), 
waarvan 77,3 % openbaar waren, d.w.z. downloadbaar of op verzoek beschikbaar. 

– In 2011 hebben 557.391 verschillende bezoekers op het openbaar register van de Raad ingelogd. 
Het totale aantal bezoekers in 2011 was 1.371.324. Het aantal opvragingen (berekend als aantal 
opgeroepen schermen) bedroeg in totaal 23.274.962. 

– De Raad ontving 2.666 verzoeken om toegang van burgers die betrekking hadden op 
9.641 documenten (een stijging met 6 % ten opzichte van 2010), en verschafte toegang 
(volledige en gedeeltelijke toegang tezamen) tot 88,6 % van de gewenste documenten. 

Het verslag bevat tevens informatie over het openbare documentenregister van de Raad en 
statistieken over de toegang van het publiek tot documenten. Daarnaast vestigt het de aandacht op 
de belangrijkste ontwikkelingen in het tiende jaar van toepassing van de verordening en worden de 
klachten bij de Europese Ombudsman besproken, alsmede de uitspraken van de rechtscolleges van 
de EU in 2011 met betrekking tot verordening 1049/2001. 

Transparantie - toegang van het publiek tot documenten 

De Raad heeft het antwoord op confirmatief verzoek nr. 07/c/01/12 goedgekeurd. 



 24.IV.2012 

 
8775/12 18 
 NL 

BENOEMINGEN 

Comité van de Regio's 

De Raad heeft de volgende personen benoemd: 

– mevrouw Gun-Mari LINDHOLM (Finland) (8664/12); 

– de heer François DECOSTER, de heer Jean-Paul DENANOT, de heer Claude GEWERC, 
mevrouw Annabelle JAEGER, de heer Pascal MANGIN, de heer Didier ROBERT en de heer 
Stéphan ROSSIGNOL (Frankrijk) (8720/12), en 

– de heer Ali KAES (Luxemburg) (8345/12), 

tot lid van het Comité van de Regio's, voor de verdere duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot 
en met 25 januari 2015. 

 


