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Voornaamste resultaten van de Raadszitting

De Raad heeft machtiging verleend om nauwere samenwerking tussen EU-lidstaten aan te gaan
voor de instelling van een eenheidsoctrooititel.
De Raad heeft conclusies aangenomen over de grondstoffenmarkten, na de recente mededeling
van de Commissie over dit onderwerp.
De Raad heeft een bespreking gehouden over welke prioritaire maatregelen van de "Single Market
Act" het beste kunnen bijdragen tot het creëren van groei en werkgelegenheid. Hij heeft ook
conclusies aangenomen over het in de dienstenrichtlijn vastgelegde proces van wederzijdse
beoordeling.
Betreffende onderzoek heeft de Raad conclusies aangenomen over de tussentijdse evaluatie van
het zevende kaderprogramma van de EU voor onderzoek (2007-2013), inclusief de
financieringsfaciliteit met risicodeling. Hij heeft tevens conclusies aangenomen over de
voorbereidingen voor de start van een proefproject met betrekking tot het Europees innovatiepartnerschap inzake "actief en gezond ouder worden".
Ten slotte hebben de ministers ter voorbereiding van de voorjaarsbijeenkomst van de Europese
Raad op 24 en 25 maart gesproken over de "jaarlijkse groeianalyse - Europees semester".
De Raad heeft zonder debat besluiten aangenomen voor het sluiten van overeenkomsten voor
wetenschappelijke samenwerking met Japan, Jordanië, Oekraïne en de Faeröer.
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Wanneer de Raad verklaringen, conclusies of resoluties heeft aangenomen, wordt dat in de titel van het
betrokken punt vermeld. De aangenomen teksten staan tussen aanhalingstekens.
De documenten waarvan het nummer in de tekst wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad
http://www.consilium.europa.eu.
Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen zijn afgelegd die beschikbaar zijn voor
het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovengenoemde
internetsite van de Raad en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst.
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DEELNEMERS
België:
de heer Benoit CEREXHE

de heer Vincent VAN QUICKENBORNE
de heer Jean-Claude MARCOURT

minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk
Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische
Hulp
federaal minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
viceminister-president, minister van Economische en
Buitenlandse Zaken

Bulgarije:
de heer Peter STEFANOV

plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Tsjechië:
de heer Martin TLAPA
mevrouw Lucie SESTAKOVA

viceminister van Industrie en Handel
plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Denemarken:
de heer Brian MIKKELSEN
de heer Uffe Toudahl PEDERSEN
Duitsland:
de heer Georg SCHÜTTE
de heer Peter HINTZE
de heer Max STADTLER
Estland:
de heer Janar HOLM
mevrouw Merike SAKS
Ierland:
mevrouw Geraldine BYRNE NASON
Griekenland:
mevrouw Anna DIAMANTOPOULOU
de heer Ilias PLASKOVITIS
de heer Alexandros FOURLAS
de heer Andreas PAPASTAVROU
Spanje:
de heer Diego LÓPEZ GARRIDO
de heer Juan Tomás HERNANI
Frankrijk:
de heer Eric BESSON
de heer Laurant WAUQUIEZ
de heer Philippe LEGLISE-COSTA
Italië:
de heer Giuseppe PIZZA
de heer Stefano SAGLIA
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ministerie van Economische Zaken en Bedrijfsleven
staatssecretaris, ministerie van Wetenschappen,
Technologie en Innovatie
staatssecretaris, ministerie van Onderwijs en Onderzoek
parlementair staatssecretaris van Economische Zaken en
Technologie
parlementair staatssecretaris van Justitie
secretaris-generaal van Onderwijs
plaatsvervangend eerste secretaris van het ministerie van
Economische Zaken en Communicatie
plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger
minister van Onderwijs
secretaris-generaal voor Europese Zaken, ministerie van
Buitenlandse Zaken
secretaris-generaal voor Industrie, ministerie van
Financiën, Concurrentievermogen en Scheepvaart
plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger
staatssecretaris voor de Europese Unie, ministerie van
Buitenlandse Zaken en Samenwerking
secretaris-generaal voor Innovatie, ministerie van
Wetenschappen en Innovatie
minister van Industrie, Energie en Economische Zaken
minister van Europese Zaken
plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger
staatssecretaris, ministerie van Onderwijs, Universiteiten
en Onderzoek
staatssecretaris, ministerie van Economische Ontwikkeling
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Cyprus:
de heer George ZODIATES
de heer Constantinos IACOVOU

plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger
directeur planning, planbureau

Letland:
de heer Roland BROKS
de heer Juris PŪCE

minister van Wetenschappen en Onderwijs
staatssecretaris, Ministerie van Economische Zaken

Litouwen:
mevrouw Nerija PUTINAITĖ

viceminister, ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

Luxemburg:
de heer Jeannot KRECKÉ
mevrouw Michèle EISENBARTH

minister van Economie en Buitenlandse Handel
plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Hongarije:
de heer Zoltán CSÉFALVAY
de heer Zsolt BECSEY

staatssecretaris voor Strategische Zaken, ministerie van
Nationale Economie
staatssecretaris voor Economische Zaken

Malta:
de heer Jason AZZOPARDI
de heer Patrick MIFSUD

staatssecretaris
plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Nederland:
de heer Jorn VAN DER MEER
de heer Derk OLDENBURG

Beleidsmedewerker Europese Integratie, Ministerie van
Buitenlandse Zaken
plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Oostenrijk:
de heer Reinhold MITTERLEHNER
de heer Harald GÜNTHER

minister van Economische Zaken, Gezin en Jeugd
plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Polen:
mevrouw Barbara KUDRYCKA
mevrouw Grażyna HENCLEWSKA
de heer Marcin KOROLEC

minister van Wetenschap en Hoger Onderwijs
onderstaatssecretaris, ministerie van Economische Zaken
viceminister van Economische Zaken

Portugal:
de heer José Mariano GAGO
de heer Fernando SERRASQUEIRO
Roemenië:
de heer Dragoș Mihael CIUPARU
de heer Constantin Claudiu STAFIE

minister van Wetenschap, Technologie en Hoger
Onderwijs
staatssecretaris van Handel, Diensten en
Consumentenbescherming
voorzitter van de Nationale Autoriteit voor
wetenschappelijk onderzoek
staatssecretaris, ministerie van Economische Zaken,
Handel en het Bedrijfsleven

Slovenië:
de heer Viljem PŠENIČNY
de heer Uroš VAJGL

staatssecretaris, ministerie van Economische Zaken
plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Slowakije:
de heer Peter JAVORČÍK

plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Finland:
mevrouw Katariina POSKIPARTA
de heer Jari HEINILUOMA

staatssecretaris, ministerie van Werkgelegenheid en
Economische Zaken
staatssecretaris, ministerie van Economische Zaken

Zweden:
de heer Jan BJÖRKLUND
mevrouw Maud OLOFSSON
mevrouw Ewa BJÖRLING

viceminister-president, minister van Onderwijs
minister van Bedrijfsleven en Energie
minister van Handel en Buitenlandse Zaken
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Verenigd Koninkrijk:
Baroness WILCOX
de heer Andy LEBRECHT

staatssecretaris voor Bedrijfsleven, Innovatie en
Vaardigheden
plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Commissie:
mevrouw Viviane REDING
de heer Antonio TAJANI
mevrouw Máire GEOGHEGAN-QUINN
de heer Michel BARNIER
de heer John DALLI

vicevoorzitter
vicevoorzitter
lid
lid
lid
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BESPROKEN PUNTEN
Voorbereiding van de Europese Raad in maart: de jaarlijkse groeianalyse
De ministers van Industrie en Onderzoek hebben ter voorbereiding van de voorjaarsbijeenkomst van
de Europese Raad op 24 en 25 maart in afzonderlijke vergaderingen gesproken over de jaarlijkse
groeianalyse - Europees semester.
Op het gebied van onderzoek en innovatie lag de nadruk van de gesprekken op twee
hoofdgebieden:
–

structurele hervormingen op het gebied van onderwijs, onderzoek, innovatie en
ondernemerschap ter bevordering van particuliere investeringen in onderzoek en innovatie;
en

–

de voornaamste problemen die het bereiken van de EU 2020-kerndoelen voor onderzoek
en innovatie in de weg staan.

Naar aanleiding van de bespreking heeft het voorzitterschap een aantal belangrijke elementen
benadrukt, waaronder de volgende:
–

er moet een intelligente begrotingsconsolidatie worden uitgevoerd door de tekorten snel
terug te dringen en prioriteit te geven aan overheidsuitgaven voor onderwijs en onderzoek,
teneinde het groeipotentieel te versterken;

–

overheidsuitgaven moeten worden toegespitst op onderzoek en ontwikkeling, en de
efficiency en de doelmatigheid ervan moeten worden verhoogd door een verbetering van
de prestaties van onderzoeks- en innovatiestelsels;

–

het is van belang hervormingen tegen geringe of zonder begrotingskosten uit te voeren,
met name om de raamvoorwaarden en het ondernemingsklimaat te verbeteren en de
concurrentie te versterken. Deze hervormingen zijn dringend nodig, wil de EU in staat zijn
de hoge ambitie van de internationale concurrentie te evenaren;

–

bij de uitvoering van het publieke innovatiebeleid moet ook op de middellange- en langeretermijn worden gekeken, en dit moet worden geschraagd door een heldere visie met
specifieke acties en verplichtingen. De voortgang moet regelmatig op hoog politiek niveau
worden getoetst;
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–

onderwijsstelsels en het publieke onderzoek moeten worden gericht op excellentie. Hiertoe
is een combinatie van prikkels vereist, zoals een passende prestatiegerelateerde
financiering, meer autonomie van universiteiten en onderzoeksinstellingen en meer
specialisatie;

–

een efficiënte, op dienstverlening gerichte en betrouwbare overheid moet worden
gecombineerd met een uitgekiende regelgeving en een dynamische markt;

–

de juiste omstandigheden moeten worden gecreëerd om topwetenschappers en
-onderzoekers, mensen met beroepsvaardigheden en potentiële ondernemers aan te
trekken.

Het volledige debat is te zien op:
http://video.consilium.europa.eu/index.php?pl=2&sessionno=3321&lang=EN
Op het gebied van industrie en interne markt lag de nadruk van de gesprekken op de volgende
hoofdgebieden:de verbanden tussen het industriële concurrentievermogen en de vijf kerndoelen van
de Europa 2020-strategie;
–

de beoordeling van de jaarlijkse groeianalyse en de dringendste maatregelen die op het
gebied van het industriële concurrentievermogen moeten worden genomen; en

–

de initiatieven van de EU die het beste kunnen bijdragen tot de uitvoering van de
Europa 2020-strategie en het toetsen van de voortgang.

De belangrijkste boodschap van de delegaties was dat een correcte begrotingsconsolidatie en het
handhaven van macro-economische stabiliteit de eerste voorwaarden voor economische groei zijn,
maar dat de overkoepelende doelstellingen van de Europa 2020-strategie niet kunnen worden
gehaald zonder een concurrerende Europese industrie op wereldschaal.
In dit opzicht worden een goede balans tussen het macro- en het micro-economisch deel van de
jaarlijkse groeianalyse, alsmede een actieve monitoring door de Raad Concurrentievermogen, als
essentieel beschouwd.
Het volledige debat is te zien op:
http://video.consilium.europa.eu/index.php?pl=2&sessionno=3326&lang=EN
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De Commissie heeft op 12 januari een mededeling goedgekeurd met de titel "jaarlijkse
groeianalyse: naar een krachtiger alomvattend antwoord van de EU op de crisis"1, die de basis
vormt voor het Europees semester in het kader van de Europa 2020-strategie voor groei en
werkgelegenheid.
Het Europees semester is onderdeel van een nieuwe governancestructuur die de lidstaten op 7
september 2010 hebben goedgekeurd. Het is een jaarlijks terugkerende periode van zes maanden die
dient om het begrotings- en structuurbeleid van de lidstaten te toetsen en zo eventuele
inconsistenties en dreigende onevenwichtigheden aan het licht te brengen. Doel is de coördinatie te
versterken in een fase waarin belangrijke beslissingen betreffende de begrotingen nog in
voorbereiding zijn.
Het Europees semester begint met de jaarlijkse groeianalyse, een analyse van de voortgang ten
opzichte van de Europa 2020-kerndoelen.

1

http://ec.europa.eu/europe2020/tools/monitoring/annual_growth_survey_2011/index_en.htm
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Evaluatie van het zevende kaderprogramma voor onderzoek (KP7) - Raadsconclusies
De Raad heeft conclusies aangenomen over de tussentijdse evaluatie van het zevende
kaderprogramma van de EU (KP7) voor activiteiten op het gebied van onderzoek (2007-2013),
inclusief de financieringsfaciliteit met risicodeling, zoals vervat in document 7585/11.
Europees innovatiepartnerschap inzake "actief en gezond ouder worden" - Raadsconclusies
De Raad heeft conclusies aangenomen over de voorbereidingen voor de start van een proefproject
met betrekking tot het Europees innovatiepartnerschap inzake "actief en gezond ouder worden".
De Europese innovatiepartnerschappen (European Innovation Partnerships (EIP's)), als onderdeel
van het vlaggenschipinitiatief Innovatie-Unie in het kader van de Europa 2020-strategie, gebruiken
een nieuwe benadering van Europees onderzoek en innovatie die bedoeld is om gemeenschappelijke
maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. De EIP's moeten alle betrokken actoren op EU-,
nationaal en regionaal niveau over de diverse beleidsterreinen en industriesectoren heen
samenbrengen, teneinde:
i)

de O&O-inspanningen op te voeren;

ii)

investeringen in demonstraties en proefprojecten te coördineren;

iii)

te anticiperen op eventueel noodzakelijke regelgeving en normen; en

iv)

de vraag aan te wakkeren, met name door een betere coördinatie van overheidsopdrachten,
om ervoor te zorgen dat innovatieve producten snel op de markt worden gebracht.

Actief en gezond ouder werd aangemerkt als een belangrijke maatschappelijke uitdaging voor de
toekomst.
Het partnerschap beoogt in algemene zin om de gemiddelde levensverwachting van Europeanen
tegen 2020 te verhogen, en wil tevens zorgen voor een gezondere en actievere levensstijl.
De start van een EIP inzake actief en gezond ouder worden in de vorm van een proefproject maakt
het mogelijk de werking van dit nieuwe concept te testen voor mogelijke toekomstige EIP's.
De conclusies staan in document 7586/11.
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Single Market Act
De Raad heeft een debat gehouden over de "Single Market Act" (SMA), een plan voor twee jaar
(2011-2012) met vijftig initiatieven die erop gericht zijn een voortdurende optimalisering van de
interne markt te garanderen en bij te dragen tot de succesvolle verwezenlijking van de
Europa 2020-doelstellingen ter bevordering van de werkgelegenheid en de economische groei
(13977/1/10).
Het debat werd voorafgegaan door een presentatie van de Commissie over de belangrijkste
uitkomsten van een raadpleging van het publiek die de Commissie heeft uitgevoerd en die eind
februari 2011 werd afgerond.
De delegaties hebben in het bijzonder aangegeven welke criteria de instellingen en de lidstaten
moeten gebruiken bij de keuze van het gebied voor een prioritair engagement, en op welke wijze de
prioritaire acties voor het bereiken van de doelen van de Europa 2020-strategie het doeltreffendst
kunnen worden bepaald.
Van de Commissie wordt verwacht dat zij in het licht van het debat van vandaag, het aanstaande
advies van het Europees Parlement en de uitkomsten van de openbare raadpleging, binnenkort een
aantal initiatieven zal voorleggen die zullen helpen de economische crisis te boven te komen en de
groei en de werkgelegenheid te stimuleren.
De Raad heeft op 10 december 2010 conclusies over de Single Market Act aangenomen 1, op grond
waarvan de lidstaten gehouden zijn de prioritaire maatregelen te bepalen die voor eind 2012 moeten
worden genomen teneinde de toegang tot de eengemaakte markt te vereenvoudigen, het
bedrijfsleven te ondersteunen, de groei te stimuleren en werkgelegenheid te helpen scheppen.
In de conclusies wordt ook de algemene aanpak van de door de Commissie in oktober 2010
ingediende Single Market Act onderschreven, volgens welke de eengemaakte markt moet steunen
op een sterke economische en sociale basis, teneinde een economie met een groot
concurrentievermogen tot stand te brengen.

1

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/118409.pdf
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Dienstenrichtlijn: uitvoering en proces van wederzijdse beoordeling - Raadsconclusies
De Raad heeft conclusies aangenomen over het proces van wederzijdse beoordeling van de
dienstenrichtlijn. De conclusies kunnen HIER worden gevonden.
De in december 2006 aangenomen dienstenrichtlijn heeft ten doel belemmeringen voor de handel in
diensten in de interne markt weg te nemen1. De richtlijn voorziet in een "proces van wederzijdse
beoordeling", een systematisch evaluatiemechanisme dat is gebaseerd op de uitkomst van de
screening van de nationale wetgeving (dat wil zeggen de identificatie, beoordeling en, indien nodig,
aanpassing van voorwaarden die gelden voor dienstverleners) door de lidstaten.
Nadat de Commissie een evaluatie van het lopende proces heeft gepubliceerd (5559/11) worden in
de Raadsconclusies de belangrijkste bevindingen van de uitkomst van het proces van wederzijdse
beoordeling behandeld en de verdere stappen bekeken, waarbij in het oog moet worden gehouden
dat de diensten die binnen de werkingssfeer van de dienstenrichtlijn vallen, ongeveer 40% van de
werkgelegenheid en het bruto binnenlands product van de EU vertegenwoordigen.

1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:EN:PDF
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Toekomstig eenheidsoctrooistelsel: nauwere samenwerking
De Raad heeft machtiging verleend om nauwere samenwerking tussen EU-lidstaten aan te gaan
voor de instelling van een eenheidsoctrooititel (5538/11 en 6524/11 en 6524/11 ADD1).
25 van de 27 EU-lidstaten hebben een verzoek tot nauwere samenwerking ingediend met het oog op
de instelling van een eenheidsoctrooi dat geldig zal zijn op het grondgebied van alle deelnemende
lidstaten. Het Europees Parlement heeft op 15 februari toestemming verleend voor het gebruik van
deze procedure.
Alle EU-lidstaten, met uitzondering van Italië en Spanje, zijn voorstander van het gebruik van
nauwere samenwerking. De belangrijkste belemmering voor een besluit met eenparigheid van
stemmen inzake de instelling van een EU-octrooi is het aantal talen waarin het toekomstige
eenheidsoctrooi geldig zal zijn, vandaar de aanwending van nauwere samenwerking.
De taalregeling voor het toekomstig eenheidsoctrooistelsel wordt gebaseerd op de taalregeling van
de Europese Octrooiorganisatie (EPO), waar de officiële talen Engels, Frans en Duits zijn.
Het bestaande Europese octrooi vereist een aparte bekrachtiging van het verleende octrooi in elke
afzonderlijke EPO-lidstaat, evenals een volledige vertaling van het octrooi in de officiële taal/talen
van elke lidstaat. Het toekomstige eenheidsoctrooi is automatisch geldig op het grondgebied van de
aan de nauwere samenwerking deelnemende EU-lidstaten, in de (EPO-) taal waarin het is verleend.
Deelname aan de nauwere samenwerking staat open voor niet-deelnemende landen, en toegang tot
het eenheidsoctrooi op het grondgebied van deelnemende lidstaten staat ook open voor bedrijven uit
niet-deelnemende lidstaten.
Voor meer informatie zie:
Achtergrond

7475/11

14

NL

9-10.III.2011
Grondstoffenmarkten - Raadsconclusies
De Raad heeft een recente mededeling van de Commissie over de grondstoffenmarkten behandeld
en hierover conclusies aangenomen.
In de mededeling (5992/11) worden de huidige en toekomstige uitdagingen betreffende de
grondstoffenbevoorrading van de EU behandeld. De strategie om deze uitdagingen aan te gaan rust
op drie pijlers:
–

de ontwikkeling van een nieuwe grondstoffendiplomatie van de EU met het oog op de
verzekering van billijke en duurzame toegang tot grondstoffen op de internationale
markten;

–

de bevordering van technologieën die de investeringen in de natuurlijke rijkdommen van
Europa verhogen; en

–

de bevordering van een efficiënt gebruik van hulpbronnen en recycling teneinde de vraag
naar primaire grondstoffen te verlagen.

De Raad heeft deze benadering bekrachtigd door middel van de conclusies die kunnen worden
gevonden in document 7029/11.
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DIVERSEN
Conferentie over "de kennisgebaseerde bio-economie naar 2020"
De Raad heeft kennis genomen van het resultaat van een in september 2010 gehouden conferentie
over de bio-economie (7101/11 en 7238/11).
De bio-economie heeft raakvlakken met een groot aantal Europese beleidsgebieden.
In het kader van het 7e kaderprogramma voor onderzoek wordt bijna 2 miljard euro gereserveerd
voor onderzoek naar voedingsmiddelen, landbouw, visserij en biotechnologie.
De Commissie heeft het begin van een tot en met 2 mei 2011 durende raadpleging van het publiek
ter zake aangekondigd.
Euratom kaderprogramma voor kernonderzoek (2012-2013)
De Raad heeft kennis genomen van een presentatie van de Commissie over de voorstellen voor
verlenging met een termijn van 2 jaar van het huidige kaderprogramma van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom), dat eind 2011 afloopt.
Op basis van de nieuwe voorstellen wordt het Euratom-programma verlengd om het einde ervan te
laten samenvallen met het einde van de huidige financiële cyclus van de EU in 2013. Euratomprogramma's zijn bij het Euratom-Verdrag beperkt tot vijf jaar, terwijl het 7e kaderprogramma een
looptijd van zeven jaar heeft.
De voorbereidende instanties van de Raad zullen de voorstellen prompt bestuderen.

7475/11

16

NL

9-10.III.2011
Gemeenschappelijk strategisch kader voor onderzoek en innovatie
De Raad heeft geluisterd naar een presentatie van de Commissie over haar Groenboek: "Naar een
gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie", dat de
aanzet vormt voor een openbaar debat over essentiële kwesties waarmee met betrekking tot
toekomstige programma's voor EU-financiering van onderzoek en innovatie rekening moet worden
gehouden (6528/11).
De Commissie heeft het Groenboek op 9 februari 2011 aangenomen. Het Groenboek beschrijft de
mogelijke manieren om de samenhang en de doeltreffendheid van EU-financiering van onderzoek
en innovatie te verbeteren, teneinde de bijdrage hiervan aan het herstel na de crisis te optimaliseren,
de grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, het concurrentievermogen van de
industrie van de EU, vooral in opkomende sectoren, te verhogen en van Europa een wereldmacht te
maken op het gebied van geavanceerd onderzoek.
De ministers van Onderzoek hadden tijdens de informele werklunch de gelegenheid hierover van
gedachten te wisselen.
Informatiesysteem voor de interne markt
De Raad heeft kennis genomen van een presentatie van de Commissie over haar op 21 februari
2011 bekendgemaakte mededeling over het Informatiesysteem interne markt (IMI) (6859/11).
Een van de 50 voorstellen uit de Single Market Act van oktober 2010 heeft betrekking op het
bereiken van een "face to face"-onlinenetwerk van Europese overheidsdiensten, door middel van
uitbreiding van het Informatiesysteem voor de interne markt.
Het IMI is een elektronische webapplicatie die nationale, regionale en lokale overheden in Europa
in staat stelt snel en gemakkelijk informatie uit te wisselen met hun tegenhangers in andere landen.
Nu al hebben meer dan 5 700 bevoegde instanties en 11 000 gebruikers zich ingeschreven in het
IMI.
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Jaarlijks verslag betreffende SOLVIT
De Raad heeft kennis genomen van een presentatie van de Commissie over de voornaamste punten
van het Solvitverslag 2010 dat op 21 februari is bekendgemaakt (6879/11).
Op basis van gegevens inzake de behandeling van zaken die in Solvitcentra zijn verzameld, schetst
het verslag een beeld van de werking, de ontwikkeling en de voornaamste aandachtsgebieden van
Solvit.
Solvit is een netwerk dat in 2002 door de Commissie en de EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein
en Noorwegen is opgezet. Het doel van Solvit is om snelle en pragmatische oplossingen te bieden
voor grensoverschrijdende problemen die het gevolg zijn van de verkeerde toepassing van EUregelgeving door openbare instanties. In 2010 heeft Solvit 1 363 zaken behandeld en aldus
bijgedragen tot het beter functioneren van de eengemaakte markt in de praktijk.
Advies van het Hof van Justitie over een ontwerp-verdrag tot oprichting van één enkel
gerecht voor octrooigeschillen
Het voorzitterschap heeft de Raad ervan op de hoogte gesteld dat het Hof van Justitie van de EU
Advies 1/09 heeft uitgebracht over een ontwerp-verdrag tot oprichting van één enkel Europees en
EU-octrooigerecht1.
Dit advies van 8 maart 2011 is gegeven naar aanleiding van een verzoek van de Raad aan het Hof
van Justitie van de EU van 25 juni 2009 aangaande de verenigbaarheid met het EU-recht van het
voorgestelde stelsel.
Vijfde scorebord voor de consumentenmarkten
De Raad heeft kennis genomen van de samenvatting door de Commissie van het resultaat van het
vijfde scorebord voor de consumentenmarkten (7183/11 en 7184/11).
Het scorebord voor de consumentenmarkten wordt elk jaar in twee delen bekendgemaakt, het eerste
in het voorjaar en het tweede in het najaar.

1

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-03/cp110017nl.pdf

7475/11

18

NL

9-10.III.2011
Raadpleging van het publiek over collectief verhaal
De Raad heeft kennis genomen van een raadpleging van het publiek over collectief verhaal die de
Commissie in februari jl. is begonnen (7185/11). Het doel is lidstaten en belanghebbenden te
raadplegen om te onderzoeken welke vormen van collectief verhaal in het rechtsstelsel van de EU
en in de rechtsorde van de 27 EU-lidstaten zouden kunnen worden ingepast.
De raadpleging loopt tot eind april 2011 en de uitkomsten zullen worden medegedeeld.
Raadpleging van het publiek over alternatieve geschillenbeslechting
De Raad heeft kennis genomen van een raadpleging van het publiek over alternatieve
geschillenbeslechting (ADR) die de Commissie op 18 januari is begonnen (7028/11). Het doel is
lidstaten en belanghebbenden te raadplegen om met name onderzoek te doen naar de bekendheid
van de consumenten en de producenten met ADR, de mogelijke betrokkenheid van het bedrijfsleven
bij ADR-mechanismen evenals de werkingssfeer en de financiering van dergelijke mechanismen.
De raadpleging loopt tot en met 15 maart 2011 en wordt gevolgd door een hoorzitting op 16 maart
2011.
Tussentijdse evaluatie van de Small Business Act
De Raad heeft kennis genomen van een presentatie door de Commissie (7489/11) van haar
mededeling over de tussentijdse evaluatie van de Small Business Act (SBA) van 23 februari 2011
(7017/11).
De nadruk van de mededeling ligt op de toegang van het mkb tot financiering en op andere
prioriteiten van Europa 2020. Aangeraden wordt om een "kredietombudsman" aan te stellen
teneinde de dialoog tussen het mkb en de kredietinstellingen te vergemakkelijken, en om
éénloketsystemen in het leven te roepen waar het mkb Europese, nationale en lokale subsidies kan
aanvragen.
Uiterlijk in 2012 zouden op grond van een nieuwe wettelijke regeling durfkapitaalfondsen,
ongeacht de lidstaat waar zij gevestigd zijn, vrij in de EU moeten kunnen investeren. Verder stelt de
Commissie voor de procedures voor het mkb te vereenvoudigen en het "denk eerst klein"-principe
in te voeren in de criteria voor de EU-structuurfondsen.
De ministers van Industrie hadden tijdens de informele werklunch de gelegenheid hierover van
gedachten te wisselen.
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Elektronische facturering in Europa
De Raad heeft geluisterd naar de presentatie van de Commissiemededeling over elektronische
facturering (e-facturering) van 8 december 2010 (17565/10).
E-facturering past in het kerninitiatief van de Europese Commissie "Een digitale agenda voor
Europa", dat grote nadruk legt op het tot stand brengen van een eengemaakte digitale markt en
oproept tot het wegnemen van belemmeringen op regelgevings- of technisch gebied die een massale
overstap naar e-facturering in de weg staan. De bestaande voorschriften inzake e-facturering in
Europa zijn nog steeds langs nationale grenzen versnipperd en het potentieel van e-facturering is
nog grotendeels onbenut. De uitwisseling van e-facturen is nog steeds te complex en te duur, met
name voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Massaal gebruik van e-facturering binnen de EU zou
tot aanzienlijke economische voordelen leiden. Geschat wordt dat de overschakeling van papieren
naar elektronische facturen in zes jaar tijd ongeveer 240 miljard euro besparingen zal opleveren.
Chemische industrie
De Raad heeft kennis genomen van de informatie van de Commissie over de toestand van de
chemische industrie in Europa (6329/11).
De Commissie heeft in 2007 een groep op hoog niveau in het leven geroepen die 39 aanbevelingen
heeft gedaan ter ondersteuning van het concurrentievermogen van de Europese chemische industrie.
In haar Europa 2020-kerninitiatief "Een geïntegreerd industriebeleid in een tijd van mondialisering"
heeft de Commissie de potentiële bijdrage benadrukt die de chemische industrie kan leveren om een
aantal kritieke uitdagingen waarvoor de maatschappij staat, aan te gaan.
Gezamenlijke verklaring betreffende elektromobiliteit in Europa
De Raad heeft kennis genomen van een informatieve nota van de Maltese delegatie over haar
intentie zich aan te sluiten bij de
"Gezamenlijke verklaring betreffende elektromobiliteit in Europa", die in november 2010 door
negen lidstaten is voorgelegd (7251/11).
Toestand van het toerisme in Noord-Afrika
De Raad heeft kennis genomen van informatie van het voorzitterschap en de Commissie over de
huidige toestand van de toerismesector ten gevolge van de aan de gang zijnde ontwikkelingen in
Noord-Afrika, en de behoefte aan maatregelen. De Raad zal hier, waar nodig, in de toekomst op
terugkomen.
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN
ONDERZOEK
Overeenkomsten inzake wetenschappelijke samenwerking: Japan - Jordanië - Oekraïne Faeröer
De Raad heeft de sluiting van een overeenkomst betreffende samenwerking op het gebied van
wetenschap en technologie met Japan goedgekeurd (11363/10). De EU en Japan hebben dezelfde
onderzoeksprioriteiten, zoals de levenswetenschappen, informatie- en communicatietechnologie,
fabricagetechnologie, en het milieu, met inbegrip van klimaatverandering en hernieuwbare energie.
De EU en Japan hebben reeds een samenwerkingsovereenkomst inzake kernonderzoek gesloten en
zijn beide lid van ITER, de organisatie van de internationale thermonucleaire experimentele reactor.
De Raad heeft tevens de sluiting van een overeenkomst met Jordanië goedgekeurd (11362/10),
evenals de verlenging van de overeenkomst betreffende samenwerking op het gebied van
wetenschap en technologie met Oekraïne voor een nieuwe periode van vijf jaar (11364/10).
Verder heeft de Raad de sluiting goedgekeurd van een overeenkomst waarbij de Faeröer
geassocieerd worden met het zevende EU-kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van
onderzoek (2007-2013) (11365/10).
HANDELSPOLITIEK
Antidumping - glasvezelproducten - China
De Raad heeft een verordening aangenomen tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot
definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op bepaalde continuglasvezelproducten van
oorsprong uit China (6661/11).
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