NL

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

9804/10
(OR. en)
PRESSE 123

PERSMEDEDELING
3015e zitting van de Raad

Economische en Financiële Zaken
Brussel, 18 mei 2010
Voorzitter

Mevrouw Elena SALGADO
tweede viceminister-president en minister van Economische
Zaken en Financiën van Spanje

PERS
Wetstraat 175

B – 1048 BRUSSEL

Tel.: +32 (0)2 281 5394 / 6319

Fax: +32 (0)2 281 8026

press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

9804/10

1

NL

18.V.2010

Voornaamste resultaten van de Raadszitting

De Raad heeft overeenstemming bereikt over een mandaat voor onderhandelingen met het
Europees Parlement over ontwerp-regels van de EU voor entiteiten die betrokken zijn bij het beheer
van alternatieve beleggingsfondsen, zoals hedge funds en private equity.
De ontwerp-richtlijn brengt een kader tot stand voor de monitoring van en het toezicht op de
risico's van alternatieve beleggingsfondsen en staat tegelijk beheerders van alternatieve
beleggingsfondsen (abf-beheerders) toe abf's te verhandelen op de gehele interne markt van de EU,
mits zij daarbij aan strikte voorwaarden voldoen.
Doel van de onderhandelingen met het Europees Parlement is de aanneming van de tekst in eerste
lezing mogelijk te maken.
De Raad heeft nota genomen van de bijkomende consolidatiemaatregelen die Spanje en Portugal
in hun begrotingen voor 2010 en 2011 moeten opnemen, overeenkomstig de conclusies van de
buitengewone Raadszitting van 9 mei, tijdens welke een besluit werd genomen over een pakket
maatregelen ten belope van 500 miljard euro om de financiële stabiliteit in Europa te vrijwaren.
Hij heeft conclusies aangenomen over:
–

financiële stabiliteit en crisisbeheersing;

–

begrotingskaders voor exitstrategieën voor maatregelen die tijdens de economische en
financiële crisis zijn genomen;

–

het afbouwen van overheidsgarantieregelingen voor de financiële sector;

–

de financiering van snelstartmaatregelen in ontwikkelingslanden om de klimaatverandering aan te pakken.

De Raad heeft tevens besloten om de EU-politiemissie in Afghanistan, EUPOL Afghanistan, met
drie jaar te verlengen.
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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 en
Institutionele Hervormingen

Bulgarije:
mevrouw Ana MIHAYLOVA

viceminister van Financiën

Tsjechië:
de heer Eduard JANOTA

minister van Financiën

Denemarken:
de heer Claus HJORT FREDERIKSEN

minister van Financiën

Duitsland:
de heer Wolfgang SCHÄUBLE

minister van Financiën

Estland:
de heer Jürgen LIGI

minister van Financiën

Ierland:
de heer Rory MONTGOMERY

permanent vertegenwoordiger

Griekenland:
de heer Giorgos PAPAKONSTANTINOU

minister van Financiën

Spanje:
mevrouw Elena SALGADO
de heer José Manuel CAMPA
Frankrijk:
mevrouw Christine LAGARDE

tweede viceminister-president en minister van
Economische Zaken en Financiën
staatssecretaris van Economische Zaken
minister van Economische Zaken, Industrie en
Werkgelegenheid

Italië:
de heer Giulio TREMONTI

minister van Economische Zaken en Financiën

Cyprus:
de heer Charilaos STAVRAKIS

minister van Financiën

Letland:
de heer Normunds POPENS

permanent vertegenwoordiger

Litouwen:
de heer Rytis MARTIKONIS

permanent vertegenwoordiger

Luxemburg:
de heer Luc FRIEDEN

minister van Financiën

Hongarije:
de heer Péter OSZKÓ

minister van Financiën

Malta:
de heer Tonio FENECH

minister van Financiën, Economie en Investering

Nederland:
de heer Jan Kees de JAGER

minister van Financiën

Oostenrijk:
de heer Josef PRÖLL

vicekanselier en minister van Financiën

Polen:
de heer Jan VINCENT-ROSTOWSKI

minister van Financiën

Portugal:
de heer Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS

minister van staat, minister van Financiën

Roemenië:
de heer Alexandru NAZARE

staatssecretaris, ministerie van Financiën
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Slovenië:
de heer Franc KRIŽANIČ

minister van Financiën

Slowakije:
de heer Peter KAŽIMÍR

staatssecretaris, ministerie van Financiën

Finland:
de heer Jyrki KATAINEN

viceminister-president, minister van Financiën

Zweden:
de heer Anders BORG

minister van Financiën

Verenigd Koninkrijk:
de heer George OSBORNE

minister van Financiën

Commissie:
de heer Olli REHN
de heer Michel BARNIER
de heer Janusz LEWANDOWSKI

lid
lid
lid

Overige deelnemers:
de heer Jean-Claude TRICHET
de heer Philippe MAYSTADT
de heer Thomas WIESER
de heer Lorenzo CODOGNO

president 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
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BESPROKEN PUNTEN
FOLLOW-UP VAN DE BUITENGEWONE ZITTING VAN DE RAAD OP 9 MEI
De Raad heeft nagegaan welke follow-up moet worden gegeven aan de buitengewone zitting van de
Raad op 9 mei 2010.
De Raad was ingenomen met de presentatie door de Spaanse en de Portugese delegatie van de
bijkomende begrotingsconsolidatiemaatregelen voor 2010 en 2011 die Spanje en Portugal
overeenkomstig de conclusies van voornoemde zitting hebben genomen, en kwam overeen dat de
toereikendheid van de maatregelen in juni door de Commissie moet worden beoordeeld in het kader
van de buitensporigtekortprocedure.
Tijdens de zitting van 9 mei hebben de Raad en de lidstaten een besluit genomen over een
alomvattend pakket maatregelen om de financiële stabiliteit in Europa te bewaren, met onder meer
een Europees financieel stabilisatiemechanisme voor een totaalbedrag van maximaal
500 miljard euro.
In dat verband verklaarde de Raad er nadrukkelijk naar te streven de houdbaarheid van de
begrotingsposities en een krachtiger economische groei in alle lidstaten te garanderen, en is hij
derhalve overeengekomen dat de plannen voor begrotingsconsolidatie en structurele hervormingen
zullen worden versneld, wanneer dat te rechtvaardigen is.
Hij onderstreepte de noodzaak van snelle vooruitgang inzake regulering van en toezicht op de
financiële markten, met name ten aanzien van de derivatenmarkten en de rol van ratingbureaus.
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ALTERNATIEVE BELEGGINGSFONDSEN - HEDGE FUNDS
De Raad heeft overeenstemming bereikt over een algemene oriëntatie betreffende een ontwerprichtlijn strekkende tot invoering van geharmoniseerde EU-regels voor entiteiten die betrokken zijn
bij het beheer van alternatieve beleggingsfondsen, zoals hedge funds en private equity (doc.
7377/10).
De Raad nam nota van de bezwaren van een aantal delegaties in verband met bepaalde aspecten van
de algemene oriëntatie, met name in verband met de bepalingen betreffende derde landen. De Raad
verzocht het voorzitterschap om een aanvang te maken met onderhandelingen met het Europees
Parlement, op basis van de algemene oriëntatie en rekening houdend met de bezwaren van de
delegaties, met het oog op de aanneming in eerste lezing van de richtlijn.
De ontwerp-richtlijn strekt ertoe:
–

een geharmoniseerd kader tot stand te brengen voor de bewaking van en het toezicht op de
risico's die alternatieve beleggingsfondsen inhouden voor de beleggers, tegenpartijen,
andere marktdeelnemers en voor de financiële stabiliteit;

–

beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (abf-beheerders) toe te staan diensten te
verrichten en abf's te verhandelen op de gehele interne markt van de EU, mits zij daarbij
aan strikte voorwaarden voldoen.

De ontwerp-richtlijn is bedoeld om de verplichtingen na te komen die binnen de G-20 in de nasleep
van de mondiale financiële crisis zijn aangegaan, alsmede om de belofte van de Europese Raad
gestand te doen dat alle marktdeelnemers die een risico voor de financiële stabiliteit kunnen
vormen, aan regels zullen worden onderworpen.
Voor details, zie persmededeling 7500/10.
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ONTWERP-BEGROTING VAN DE EU VOOR 2011
De Raad heeft nota genomen van de presentatie door de Commissie van haar voorontwerp van
algemene begroting van de EU voor 2011.
De Raad heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers verzocht om het ontwerp te
bespreken zodat de Raad zijn standpunt kan vaststellen.
De Raad heeft op 16 maart de beginselen voor de voorbereiding van de begroting voor 2011
vastgesteld (doc. 6794/10). Die beginselen zullen door het komende Belgische voorzitterschap als
referentie worden gebruikt bij de onderhandelingen later dit jaar met het Europees Parlement en de
Commissie.
In haar ontwerp-begroting stelt de Commissie een totaalbedrag voor van 142,6 miljard euro in
vastleggingskredieten (+0,8% ten opzichte van 2010), en 130,1 miljard euro in betalingskredieten
(+5,9% ten opzichte van 2010). De vastleggingskredieten vertegenwoordigen 1,15% van het bruto
nationaal inkomen van de EU, en de betalingskredieten 1,05%.
De belangrijkste doelstelling is het ondersteunen van het economisch herstel in Europa door de
versterking van de groei en de werkgelegenheid, in overeenstemming met de nieuwe Europa
2020-strategie voor groei en werkgelegenheid. Teneinde het herstel te versnellen, voorziet de
ontwerp-begroting in aanzienlijke toenames van de betalingskredieten voor activiteiten in
subrubriek 1a (Concurrentiekracht ter bevordering van groei en werkgelegenheid) en 1b (Cohesie
ter bevordering van groei en werkgelegenheid).
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RICHTSNOEREN VOOR HET ECONOMISCH BELEID
De Raad heeft een gedachtewisseling gehouden over een ontwerp-aanbeveling betreffende de
globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de EU en de lidstaten, die bedoeld zijn voor de
uitvoering van de nieuwe Europa 2020-strategie voor groei en werkgelegenheid van de EU.
De richtsnoeren in de ontwerp-aanbeveling en in het ontwerp-besluit betreffende de richtsnoeren
voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten vormen samen geïntegreerde richtsnoeren voor de
vaststelling van een kader voor de structurele hervormingen die door de lidstaten moeten worden
uitgevoerd.
De Raad zal naar verwachting op 8 juni een verslag aannemen, dat ter goedkeuring zal worden
voorgelegd aan de Europese Raad tijdens de bijeenkomst op 17 juni. De Raad zal vervolgens de
aanbeveling formeel aannemen tijdens de volgende zitting op 13 juli.
De Europese Raad zal naar verwacht op 17 juni overeenstemming bereiken over de Europa 2020strategie, die de huidige strategie voor groei en werkgelegenheid waarmee in maart 2000 in
Lissabon is gestart, moderniseert en vervangt. De nieuwe strategie zal zorgen voor een betere
coördinatie van het economisch beleid, en zal zich toespitsen op cruciale gebieden waarop Europa's
potentieel voor duurzame en inclusieve groei en concurrentievermogen een krachtige impuls nodig
heeft.
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BETERE COÖRDINATIE VAN HET ECONOMISCH BELEID
De Raad nam nota van de presentatie door Commissielid Olli Rehn van een mededeling van de
Commissie over initiatieven die moeten worden genomen met betrekking tot een betere coördinatie
van het economisch beleid in de eurozone en in de EU als geheel.
De Raad heeft hierover een gedachtewisseling gehouden.
De mededeling zal bijdragen tot de werkzaamheden van een taskforce die is ingesteld op verzoek
van de Europese Raad van 25-26 maart 2010 en die zal nagaan welke maatregelen nodig zijn met
het oog op de instelling van een verbeterd raamwerk voor crisisoplossing en betere begrotingsdiscipline in de EU.
De taskforce, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten, het voorzitterschap van
de Raad en de Europese Centrale Bank, en die wordt voorgezeten door de voorzitter van de
Europese Raad, zal naar verwachting in oktober verslag uitbrengen aan de Europese Raad. De
eerste vergadering is gepland op 21 mei 2010.
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BEGROTINGSKADERS - Conclusies van de Raad
De Raad heeft de volgende conclusies aangenomen:
"1.

De Raad ONDERKENT dat veerkrachtige en doeltreffende nationale begrotingskaders een
cruciale rol spelen bij het versterken van de begrotingsconsolidatie en de houdbaarheid van
de overheidsfinanciën. In de huidige omstandigheden WIJST de Raad NOGMAALS OP
het belang van de bijdrage ervan aan de budgettaire exitstrategieën, de uitvoering van het
stabiliteits- en groeipact en de geloofwaardigheid van de overeenkomstige budgettaire
toezeggingen. De Raad LEGT ook DE NADRUK OP de bijdrage van de begrotingskaders
aan de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en aan de driesporenstrategie voor de
aanpak van budgettaire problemen in verband met de vergrijzing van de bevolking.

2.

De Raad IS INGENOMEN met het verslag van de Commissie met als titel "Domestic
Fiscal Frameworks: How National Fiscal Governance Can Contribute to Budgetary
Consolidation over the Medium Term" en de door het EPC opgestelde discussienota over
"de versterking van de nationale begrotingskaders".

3.

Hoewel bij de versterking van het nationale begrotingsbeheer rekening moet worden
gehouden met de politieke, institutionele en culturele achtergrond van elk land, IS DE
Raad VAN OORDEEL dat een aantal wenselijke kenmerken van veerkrachtige en
doeltreffende nationale begrotingskaders kunnen worden vastgesteld.

4.

De Raad BEKLEMTOONT dat het waardevol is over alomvattende begrotingskaders te
beschikken die cijfermatige begrotingsregels, begrotingskaders voor de middellange
termijn, transparante geloofwaardige controle- en handhavingsinstrumenten,
begrotingsprocedures en geloofwaardige begrotingsinstanties omvatten, en SPOORT de
lidstaten aan de regelingen ter versterking van hun begrotingsbeheer te verbeteren. Deze
elementen werken op elkaar in en kunnen elkaar aanvullen en moeten derhalve tezamen in
beschouwing worden genomen als er hervormingen op stapel staan. Het is ook van belang
dat de hervormingen in de juiste volgorde plaatsvinden. Met name moet ervoor worden
gezorgd dat de statistische, boekhoudkundige en toezichtsfuncties aan de internationale
normen beantwoorden, voordat er ingewikkelder hervormingen worden doorgevoerd.
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5.

De Raad IS HET EROVER EENS dat een sterk nationaal verantwoordelijkheidsgevoel en
duidelijke politieke steun van vitaal belang zijn voor het waarborgen van de
doeltreffendheid en de geloofwaardigheid van de begrotingskaders. Bij dit engagement
moeten alle bestuursniveaus worden betrokken, vooral in sterk gedecentraliseerde landen.
Met inachtneming van de nationale eigenheden VERZOEKT de Raad de lidstaten de
coördinatie tussen hun verschillende bestuursniveaus te versterken en zich ervoor te
beijveren dat alle bestuurslagen over doeltreffende handhavingsmechanismen beschikken.
Dat geldt in het bijzonder voor cijfermatige begrotingsregels en ook voor begrotingskaders
voor de middellange termijn en begrotingsprocedures. De opzet van de nationale
begrotingskaders is eveneens belangrijk voor de doeltreffendheid en geloofwaardigheid
ervan. In dit verband zijn handhavingsmechanismen - die voldoende flexibiliteit bieden om
in te spelen op onvoorziene gebeurtenissen - van cruciaal belang, aangezien zij de
begrotingsdiscipline versterken en tevens het vertrouwen van de markt in de houdbaarheid
van de overheidsfinanciën kunnen vestigen.

6.

De Raad MOEDIGT de lidstaten AAN hun begrotingsprocedures te verbeteren, met name
door versterking van de dimensies daarvan die het meest bevorderlijk zijn voor de
begrotingsdiscipline, zoals de centralisatie van de begrotingsplanning en een top-down
opstelling van de begroting.

7.

De Raad ONDERSTREEPT eveneens dat de begrotingsregels zodanig moeten worden
opgesteld dat procyclisch begrotingsbeleid en procyclische effecten worden vermeden, en
dat de doeltreffendheid en efficiëntie van de overheidsuitgaven worden ondersteund. Te
oordelen naar de succesvolle ervaringen van een aantal landen, dragen cijfermatige
begrotingsregels die in een begrotingskader voor de middellange termijn voor de
begrotingsplanning zijn opgenomen, daartoe bij.

8.

Hoewel er geen algemeen bruikbare oplossing is, ERKENT de Raad dat verscheidene
landen succesvolle ervaringen hebben, waarbij verschillende soorten cijfermatige
begrotingsregels worden gecombineerd met andere budgettaire regelingen. Deze
voorbeelden lijken de begrotingsdiscipline en de doelstellingen inzake macro-economische
stabilisatie over de volledige economische cyclus te hebben gefaciliteerd, ook in goede
tijden. In die landen hebben regels inzake begrotingsevenwicht, gecombineerd met regels
inzake meerjarige uitgavenplanning en in sommige gevallen aangevuld met een regel
inzake ontvangsten, het anticyclische gedrag van het begrotingsbeleid versterkt en tevens
de begrotingsdiscipline gewaarborgd. Uit een aantal voorbeelden blijkt dat het bestaan van
onafhankelijke begrotingsinstanties bijdraagt tot een grotere geloofwaardigheid van het
begrotingsbeleid. Onafhankelijke organen die belast zijn met een aantal technische taken
van het begrotingsproces hebben eveneens hun deugdelijkheid voor het bevorderen van
een gezond begrotingsbeleid bewezen. De context waarin en de voorwaarden waaronder
onafhankelijke instanties werken, verschillen evenwel van land tot land, hetgeen impliceert
dat de nationale eigenheden zorgvuldig moeten worden bestudeerd.
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9.

10.

9804/10

Gezien de bijdrage die de begrotingskaders van de lidstaten leveren aan een doeltreffende
uitvoering van het stabiliteits- en groeipact, VERZOEKT de Raad OM een regelmatige
beoordeling en wederzijdse evaluatie van die kaders op basis van:
–

een checklist met wenselijke kenmerken van nationale begrotingskaders, die
gebaseerd is op beste praktijken en waarbij rekening wordt gehouden met verschillen
in politieke, institutionele en culturele context;

–

de beleidservaringen van de lidstaten bij de hervorming van het begrotingsbeheer,
met name van die landen die over een begrotingskader beschikken dat doeltreffend is
gebleken met betrekking tot de begrotingsdiscipline en de macro-economische
stabilisatie; en

–

een analyse van het effect van de crisis op bestaande kaders en lopende
hervormingen.

De Raad VERZOEKT de Commissie en het EPC de uitwisseling van beste praktijken te
bevorderen, met name met het oog op elementen die zeer succesvol zijn gebleken bij het
ondersteunen van de inspanningen met het oog op begrotingsconsolidatie en bij het
opbouwen van houdbare overheidsfinanciën, en toezicht te blijven houden op de
ontwikkeling van begrotingskaders. De Raad MOEDIGT de Commissie en het EPC aan
verslag uit te brengen over de voornaamste kenmerken van succesvolle voorbeelden van
hervormingen van het begrotingskader in bepaalde lidstaten. "
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FINANCIËLE STABILITEIT EN CRISISBEHEER - Conclusies van de Raad
De Raad heeft de conclusies in document 9378/10 + COR 1 aangenomen.
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VOORBEREIDING VAN DE BIJEENKOMST VAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN
VAN DE G-20
De Raad heeft de balans opgemaakt van de voorbereiding van de bijeenkomst van de ministers van
Financiën en de presidenten van de centrale banken van de landen van de G-20, die op 4 en 5 juni in
Busan (Zuid-Korea) zal plaatsvinden.
De Raad hechtte zijn goedkeuring aan het mandaat waarin het standpunt van de EU voor de
bijeenkomst wordt uiteengezet.
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FINANCIËLE DIENSTEN - WERKPROGRAMMA VAN DE COMMISSIE
De Raad heeft nota genomen van een presentatie van Commissielid Michel Barnier over het werkprogramma van de Commissie inzake financiële diensten.
De Raad heeft een korte gedachtewisseling gehouden over de te volgen aanpak.
Tijdens een buitengewone zitting op 9 mei (zie blz. 7) onderstreepte de Raad de noodzaak van
snelle vooruitgang inzake regulering van en toezicht op de financiële markten, met name ten
aanzien van de derivatenmarkten en de rol van ratingbureaus. Hij onderstreepte tevens dat werk
moet worden gemaakt van een "stabiliteitsbijdrage", die ervoor moet zorgen dat de financiële sector
in de toekomst zijn deel van de lasten draagt in het geval van een crisis (zie blz. 7).
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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 17 mei een vergadering van de eurogroep
bijgewoond.
-

Ministeriële ontbijtvergadering

De ministers hebben een ontbijtvergadering gehouden om de economische situatie te bespreken, en
hebben nota genomen van de economische voorjaarsprognoses van de Commissie.
-

Dialoog op ministerieel niveau met kandidaat-lidstaten van de EU

De ministers hielden hun jaarlijkse dialoog over het economisch beleid met de ministers van
Financiën en de vertegenwoordigers van de centrale banken van de kandidaat-lidstaten van de EU:
Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije.
De conclusies van deze bijeenkomst staan in document 9563/10.

*
*

*

De ministers hielden een gezamenlijke lunch met de ministers van Financiën van de mediterrane
partnerlanden van de EU om de implementatie van de Euromediterrane investerings- en
partnerschapsfaciliteit (FEMIP) te bespreken.
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN
ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN
Klimaatverandering - Snelstartfinanciering in ontwikkelingslanden - Conclusies van de Raad
De Raad heeft nota genomen van een verslag van het Comité voor de economische politiek en het
Economisch en Financieel Comité dat een voorlopige beoordeling bevat van de door de EU en haar
lidstaten verstrekte financiering voor zogenaamde snelstartmaatregelen in ontwikkelingslanden voor
het aanpakken van de klimaatverandering (doc. 9437/10).
Hij heeft de volgende conclusies aangenomen:
De Europese Raad bevestigde op 25 maart dat de EU en haar lidstaten uitvoering zullen geven aan
hun toezegging om gedurende de periode 2010-2012 jaarlijks 2,4 miljard euro ter beschikking te
stellen voor snelstartfinanciering, in het kader van de uitvoering van het akkoord van Kopenhagen;
en dat de EU en haar lidstaten bereid zijn tijdens de UNFCCC-zitting in mei/juni 2010 een
voorlopige stand van zaken voor te leggen.
De Raad Ecofin BEVESTIGT de toezeggingen van de EU en de lidstaten aangaande de
snelstartfinanciering voor de periode 2010-2012 en ONDERSTREEPT dat de EU en haar lidstaten
met name stappen voorwaarts hebben gezet in de uitvoering van die toezeggingen voor 2010. De
Raad Ecofin ONDERSCHRIJFT het verslag over de voorlopige stand van zaken betreffende de
toezeggingen inzake snelstartfinanciering dat in de zitting van mei/juni 2010 in Bonn gepresenteerd
moet worden.
De Raad Ecofin verzoekt de EU en haar lidstaten, voorafgaand aan Cancún en daarna jaarlijks,
volledig en op gecoördineerde wijze verslag uit te brengen over hun bijdragen aan de
snelstartfinanciering voor het klimaat.
Exitstrategieën: Financiële sector - Conclusies van de Raad
De Raad heeft de volgende conclusies aangenomen:
"De Raad HEEFT het in december 2009 raadzaam GEOORDEELD een begin te maken met het
uittekenen van de strategie voor een transparant gecoördineerd uitdoofscenario voor de
verschillende steunregelingen ten behoeve van financiële instellingen.
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De Raad werd het tevens eens over een reeks aspecten waarmee rekening moet worden gehouden
bij de uitvoering van dergelijke exitstrategieën, die voornamelijk verband houden met economische
en financiële stabiliteit, het functioneren van de kanalen voor kredietverlening en het tempo waarin
de banken de regelingen op natuurlijke wijze beëindigen, alsook over het begin van de geleidelijke
afbouw van overheidsgaranties voor de schulden van banken, en verzocht het EFC, in
samenwerking met de Commissie, het CEBT en de ECB, de mogelijke oplossingen nader te
bespreken.
Als vervolg hierop toonde de Raad zich in maart VERHEUGD over de eerste analyse van de
Commissiediensten van het daadwerkelijk gebruik van garantieregelingen en VERZOCHT hij de
Commissie om haar werk in samenwerking met de ECB voort te zetten, met name inzake de kosten
van financiering met en zonder overheidsgaranties in de bankensector in de EU. De Raad
VERZOCHT voorts het EFC om de resultaten van die analyse te bespreken teneinde tot een
gecoördineerde afbouw bij te dragen, na te gaan hoe met de specifieke omstandigheden in de
lidstaten rekening kan worden gehouden, en regelmatig en met het oog op de Europese Raad van
juni 2010, verslag uit te brengen aan de Raad.
De Raad IS INGENOMEN met het werk dat de Commissie op basis van nauwe samenwerking met
de ECB verzet heeft, onder meer een uitvoerige beoordeling van het gebruik en de kosten van
overheidsgaranties, ook in vergelijking met marktfinanciering zonder overheidsgaranties. De Raad
DEELT het standpunt dat de risico's van concurrentieverstoring tussen banken die hun financiering
tegen marktprijzen verkrijgen en banken die sterk van overheidsgaranties afhankelijk zijn, blijven
bestaan.
De Raad is VERHEUGD over de tendens van de door de Commissie aangekondigde alomvattende
richtsnoeren met het oog op het verder stimuleren van de geleidelijke afbouw van
garantieregelingen. De Raad ONDERKENT met name dat een adequate verhoging van de
garantieprovisies moet plaatsvinden zodat de financieringskosten nauwer bij de marktvoorwaarden
aanleunen en DRINGT AAN OP de toepassing van nieuwe voorwaarden met ingang van juli 2010.
De Raad IS het er ook over EENS dat, op dit moment, de toegang tot liquiditeit op de markten in
het algemeen minder problematisch is dan in de meest acute crisisperiode en dat gevallen van
verlengd gebruik van overheidsgaranties in het oog moeten worden gehouden. De Raad IS derhalve
INGENOMEN met het voornemen van de Commissie om specifieke voorwaarden vooraf in te
stellen voor de verlenging van garanties na 30 juni 2010. Hiertoe dienen banken die na die datum
nog sterk afhankelijk blijven van garanties en nieuwe garanties krijgen en niet aan
herstructureringsverplichtingen zijn onderworpen, een beoordeling van hun levensvatbaarheid op
lange termijn te ondergaan die door de Commissie zal worden verricht. De combinatie van striktere
tariefvoorwaarden en de noodzaak een levensvatbaarheidsplan te presenteren zou banken stimuleren
om geleidelijk uit de garantieregelingen te stappen of hun structurele zwakke punten aan te pakken,
onder meer zo nodig via een herstructureringsproces. Deze werkwijze zal ook voldoende
flexibiliteit bieden, zodat naar behoren rekening kan worden gehouden met het risico van negatieve
overloopeffecten en met eventuele tegenslagen of hernieuwde druk op de financiële markten, alsook
met de uiteenlopende omstandigheden in de afzonderlijke lidstaten. "
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GEMEENSCHAPPELIJK VEILIGHEIDS- EN DEFENSIEBELEID
EUPOL Afghanistan - Verlenging van de missie
De Raad heeft een besluit aangenomen over de politiemissie van de Europese Unie in Afghanistan
(Eupol Afghanistan), waarbij de missie en het mandaat ervan worden verlengd voor een periode van
drie jaar, van 31 mei 2010 tot en met 31 mei 2013.
Eupol Afghanistan werd ingesteld op 30 mei 2007 krachtens Gemeenschappelijk Optreden
2007/369/GBVB, en zou op 30 mei 2010 verstrijken.
De missie moet bijdragen aan de totstandbrenging onder Afghaans gezag van een duurzame en
doeltreffende civielepolitiestructuur, die zorgt voor een passende interactie met het strafrechtsysteem in ruimere zin. De missie ondersteunt het proces van hervorming naar een vertrouwen
genietende en efficiënte politiedienst, die binnen het rechtsstatelijk kader opereert en de mensenrechten eerbiedigt. Een duurzame hervorming van de politie is een cruciale voorwaarde voor de
succesvolle overdracht van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid aan de Afghaanse
autoriteiten. Eupol Afghanistan heeft een speciale expertise in civiele politiemethoden en pakt de
strategische hervorming van de Afghaanse politie aan. De missie gebruikt begeleiding en opleiding
om de prestaties van de politie in Afghanistan te verbeteren.
Eupol Afghanistan werkt nauw samen en zorgt voor coördinatie met de regering van Afghanistan en
relevante internationale actoren, onder meer de opleidingsmissie van de Navo, de landen die een
leidende rol spelen in de provinciale wederopbouwteams, de Bijstandsmissie van de Verenigde
Naties in Afghanistan (Unama) en derde landen die momenteel betrokken zijn bij de politiehervorming in Afghanistan.
Het besluit wordt ieder halfjaar geëvalueerd, teneinde het toepassingsgebied van de missie zo nodig
aan te passen.
Meer informatie over Eupol Afghanistan: www.eupol-afg.eu/
Videos: tvnewsroom.consilium.europa.eu
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BEGROTING
Extra middelen voor het Europees Parlement
De Raad heeft zijn standpunt aangenomen en heeft zonder wijzigingen ontwerp van gewijzigde
begroting nr. 1 bij de algemene begroting voor 2010 aangenomen, dat het Europees Parlement extra
budgettaire en personele middelen toekent teneinde rekening te houden met de gevolgen van de
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (uitbreiding van de medebeslissingsprocedure en
verhoogde wetgevingsactiviteit).
De belangrijkste elementen van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2010 zijn:
–

uitbreiding van de secretariaten van de commissies en van het directoraat Betrekkingen
met de nationale parlementen met in totaal 75 extra vaste ambten (2,3 miljoen euro);

–

uitbreiding van de ondersteunende capaciteit van de fracties met 75 extra tijdelijke ambten
(2,3 miljoen euro);

–

uitbreiding van de persoonlijke ondersteuning van de leden door verhoging van hun
secretariaatsvergoeding (8,8 miljoen euro);

–

vermindering van de reserve voor gebouwen (4 miljoen euro).

De netto financiële gevolgen van ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2010 bedragen
9,4 miljoen euro.
SOCIAAL BELEID
Europees Instituut voor gendergelijkheid - Benoemingen voor de raad van bestuur
De Raad heeft een besluit aangenomen houdende benoeming van de leden en de plaatsvervangers
van de raad van bestuur van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (doc. 9311/10).
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