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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

De Raad heeft voorstellen betreffende het bankentoezicht besproken die tot de kern behoren van 
een ruimer plan om een bankenunie tot stand te brengen. Hij kwam overeen om vóór de december-
bijeenkomst van de Europese Raad een extra zitting te houden, om een akkoord te kunnen sluiten 
dat de weg kan vrijmaken voor onderhandelingen met het Europees Parlement, zodat de teksten 
voor het einde van het jaar kunnen worden goedgekeurd. 

De voorstellen betreffen het instellen van een "gemeenschappelijk toezichtsmechanisme" voor het 
toezicht op kredietinstellingen, waarbij toezichthoudende taken worden opgedragen aan de 
Europese Centrale Bank en de stemregeling van de Europese Bankautoriteit wordt gewijzigd. 

De Raad is ingelicht over een akkoord met het Parlement over wijziging van de regels voor 
ratingbureaus. 

De nieuwe regels hebben ten doel het overdreven vertrouwen in ratingbureaus te verminderen, de 
transparantie te doen toenemen en belangenconflicten in de sector te temperen. 

De Raad is overeengekomen om, in het licht van een akkoord tussen de Griekse regering en de 
"trojka" van internationale schuldeisers, de van Griekenland geëiste budgettaire consolidatie-
maatregelen aan te passen en het land twee jaar extra te geven om zijn buitensporig begrotings-
tekort te verhelpen. 

Hij heeft besloten de buitensporigtekortprocedure voor Malta af te sluiten.  

De Raad heeft tevens zijn goedkeuring gehecht aan: 

– een verslag aan de Europese Raad over belastingaangelegenheden; 

– een verslag aan de Europese Raad over coördinatie van het belastingbeleid in het kader 
van het Euro Plus-pact; 

– een zesmaandelijks verslag over de verrichte werkzaamheden in het kader van een gedrags-
code inzake de belastingregeling voor ondernemingen. 
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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 Steven VANACKERE vice-eerste minister en minister van Financiën en 

Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken 

Bulgarije: 
de heer Dimiter TZANTCHEV permanent vertegenwoordiger 

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 Rory MONTGOMERY permanent vertegenwoordiger 

Griekenland: 
de heer Ioannis STOURNARAS minister van Financiën 

Spanje: 
de heer Luis DE GUINDOS JURADO minister van Economische Zaken en 

Concurrentievermogen 

Frankrijk: 
de heer Pierre MOSCOVICI minister van Economische Zaken en Financiën  

Italië: 
de heer Vittorio GRILLI minister van Economische Zaken en Financiën 

Cyprus: 
de heer Vassos SHIARLY minister van Financiën 

Letland: 
de heer Andris VILKS minister van Financiën 

Litouwen: 
de heer Raimundas KAROBLIS permanent vertegenwoordiger 

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 Jeroen DIJSSELBLOEM minister van Financiën 

Oostenrijk: 
mevrouw Maria FEKTER minister van Financiën 

Polen: 
de heer Jacek ROSTOWSKI minister van Financiën 

Portugal: 
de heer Vítor GASPAR minister van staat, minister van Financiën 

Roemenië: 
de heer Claudiu DOLTU staatssecretaris, ministerie van Financiën 

Slovenië: 
de heer Janez ŠUŠTERŠIČ minister van Financiën 
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Slowakije: 
de heer Vazil HUDÁK staatssecretaris, ministerie van Financiën 

Finland: 
mevrouw Jutta URPILAINEN viceminister-president, minister van Financiën 

Zweden: 
de heer Anders BORG minister van Financiën 

Verenigd Koninkrijk: 
de heer Greg CLARK staatssecretaris van Financiën 

 

Commissie: 
de heer Olli REHN vicevoorzitter 
de heer Michel BARNIER lid 
de heer Algirdas ŠEMETA lid 

 

Overige deelnemers: 
de heer Vitor CONSTÂNCIO vicepresident van de Europese Centrale Bank 
de heer Werner HOYER president van de Europese Investeringsbank 
de heer Thomas WIESER voorzitter van het Economisch en Financieel Comité 
de heer Hans VIJLBRIEF voorzitter van het Comité voor de economische politiek 

 

De regering van de toetredende staat was als volgt vertegenwoordigd: 

Kroatië: 
de heer Vladimir DROBNJAK permanent vertegenwoordiger 
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BESPROKEN PUNTEN 

Bankentoezicht 

De Raad heeft een oriënterend debat gehouden over voorstellen tot instelling van een 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM) voor het toezicht op kredietinstellingen, dat deel 
uitmaakt van een ruimer plan om een bankenunie tot stand te brengen.  

Hij kwam overeen om op een nog te bepalen datum vóór de bijeenkomst op 13 en 14 december van 
de Europese Raad een extra zitting te houden, om een akkoord te kunnen sluiten dat de weg kan 
vrijmaken voor onderhandelingen met het Europees Parlement, zodat de teksten voor het einde van 
het jaar kunnen worden goedgekeurd.  

De voorstellen betreffen twee verordeningen: een verordening waarbij toezichthoudende taken 
aan de Europese Centrale Bank worden opgedragen en een verordening tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van de Europese Bankautoriteit1. Het GTM is een 
cruciaal element van de bankenunie, die ook een gemeenschappelijke afwikkelingsinstantie en een 
gemeenschappelijke depositogarantieregeling omvat.  

De Europese Raad heeft in oktober bepaald dat vóór 1 januari 2013 een akkoord moet worden 
bereikt over het rechtskader in de twee verordeningen, en dat de operationalisering in de loop van 
2013 haar beslag zal krijgen (zie de conclusies, EUCO 156/12, in het bijzonder de punten 6-10).  

In juni hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de eurozone verklaard dat 
wanneer het GTM eenmaal is ingevoerd, het Europees stabiliteitsmechanisme, dat thans via de 
schatkisten van de lidstaten aan de herkapitalisatie van banken bijdraagt, banken rechtstreeks zal 
kunnen herkapitaliseren. Daardoor zou de link tussen banken en staten, die tot dusver een saillant 
kenmerk van de schuldencrisis in Europa is, doorbroken kunnen worden.  

De ECB-verordening zal gebaseerd zijn op artikel 127, lid 6, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie; zij wordt door de Raad met eenparigheid van stemmen aan-
genomen, na raadpleging van het Europees Parlement en de ECB. De gewijzigde EBA-verordening 
zal gegrond zijn op artikel 114 van het VWEU, en wordt door de Raad, bij gekwalificeerde 
meerderheid, en door het Parlement aangenomen. 

                                                 

1 Doc. 13682/12 + 13683/12. 
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Kapitaalvereisten voor banken 

De Raad is geïnformeerd over de stand van de onderhandelingen met het Europees Parlement over 
twee voorstellen - het pakket "CRD 4" - tot wijziging van de Unievoorschriften inzake de kapitaal-
vereisten voor banken en beleggingsondernemingen (doc. 16677/12).  

De Raad bevestigde dat hij dit jaar nog een akkoord met het Europees Parlement wil bereiken.  

De twee voorstellen zullen de bestaande richtlijnen inzake kapitaalvereisten1 wijzigen en vervangen 
door twee nieuwe wetgevingsinstrumenten: een verordening tot vaststelling van prudentiële 
vereisten waaraan die instellingen moeten voldoen, en een richtlijn die de toegang tot het in 
ontvangst nemen van deposito's regelt.  

Daarmee wordt onder meer de opneming beoogd van de zogenoemde "Bazel III"-overeenkomst, die 
door het Bazels Comité voor bankentoezicht werd gesloten en door de leiders van de G-20 in 
november 2010 werd goedgekeurd. 

Er zijn met het Parlement talrijke politieke en technische trialogen over het "CRD 4"-pakket 
gehouden sedert de Raad op 15 mei een algemene oriëntatie heeft aangenomen. Op 11 en op 
13 december staan opnieuw politieke trialogen gepland in Straatsburg.  

De voorstellen berusten respectievelijk op artikel 114 en artikel 53, lid 1, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, zodat de verordening en de richtlijn worden 
aangenomen door de Raad bij gekwalificeerde meerderheid, en door het Parlement. 

                                                 

1 Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG. 
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Economische governance - twopack 

De Raad heeft de vorderingen in de onderhandelingen met het Europees Parlement over twee 
ontwerpverordeningen ter verbetering van de economische governance in de eurozone besproken.  

Aangezien een overeenkomst met het Parlement niet veraf is, heeft de Raad het Comité van 
permanente vertegenwoordigers verzocht tot een akkoord te komen zodra de onderhandelingen zijn 
afgerond.  

Het twopack omvat de voorstellen voor: 

– een verordening voor een striktere monitoring en beoordeling van ontwerp-
begrotingsplannen van de lidstaten van de eurozone, met name die waartegen reeds 
een buitensporigtekortprocedure loopt; 

– een verordening betreffende verscherpt toezicht op de lidstaten van de eurozone die 
een ernstige financiële verstoring ondervinden of om financiële bijstand verzoeken.  

De Commissie heeft de voorstellen in november 2011 ingediend, nadat een eerste pakket 
maatregelen over economische governance, het zogenoemde sixpack, was vastgesteld1.  

Volgens de twee verordeningen: 

–  zouden de lidstaten elk jaar uiterlijk op 15 oktober aan de Raad en de Commissie hun 
ontwerpbegrotingsplannen moeten voorleggen. Er zou een nauwlettender monitoring 
worden toegepast op lidstaten tegen welke een buitensporigtekortprocedure loopt, zodat de 
Commissie beter in staat is na te gaan of het risico bestaat dat een lidstaat de termijn voor 
de correctie van het buitensporig tekort niet in acht neemt.  

–  zouden lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden ten aanzien van hun financiële 
stabiliteit of die anticiperende financiële bijstand ontvangen, aan nog nauwlettender 
monitoring worden onderworpen dan de lidstaten tegen welke een buitensporigtekort-
procedure loopt.  

In februari is de Raad tot een algemene oriëntatie inzake de voorstellen gekomen. Het Parlement 
heeft op 4 juli zijn onderhandelingsstandpunt vastgesteld en belangrijke wijzigingen in de 
voorstellen aangebracht. De onderhandelingen tussen Raad en Parlement zijn op 11 juli begonnen.  

Deze verordeningen, gebaseerd op artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, worden aangenomen met een gekwalificeerde meerderheid van de zeventien 
lidstaten van de eurozone, en door het Parlement. 

                                                 

1 Persmededeling 16446/11. 
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Macro-economische onevenwichtigheden: waarschuwingsmechanismeverslag 

De Raad heeft nota genomen van de presentatie door de Commissie van haar tweede 
"waarschuwingsmechanismeverslag", dat het begin vormt van de jaarlijkse procedure bij 
buitensporige onevenwichtigheden (16671/12).  

Hij heeft het Comité voor de economische politiek en het Economisch en Financieel Comité 
gevraagd om voor zijn zitting op 22 januari ontwerpconclusies op te stellen en daarin de ter zitting 
verwoorde standpunten te verwerken.  

In haar verslag bepaalt de Commissie op basis van een scorebord met economische indicatoren1 
welke lidstaten eventueel een onevenwichtigheid hebben, en voor welke daarvan een diepgaande 
evaluatie gerechtvaardigd is.  

Zij beveelt een diepgaande evaluatie aan van de situatie in 14 lidstaten, twee meer dan vorig jaar. 
Deze lidstaten zijn: België, Bulgarije, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Hongarije, 
Malta, Nederland, Slovenië, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk2.  

Dit is het tweede jaarverslag over de toepassing van Verordening (EU) nr. 1176/2011 betreffende 
de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden. De verordening maakt 
deel uit van het sixpack van maatregelen inzake economische governance dat in november vorig 
jaar is aangenomen met het doel de monetaire unie van de EU soepeler te laten functioneren. De 
verordening voorziet in de mogelijkheid om boetes op te leggen aan lidstaten van de eurozone 
die zich in een "positie van buitensporige onevenwichtigheden" bevinden en bij herhaling de 
aanbevelingen niet in acht nemen. 

                                                 

1 Saldo lopende rekening; internationale netto-investeringspositie; exportmarktaandeel; 
nominale loonkosten per eenheid product; reële effectieve wisselkoers; werkloosheids-
ontwikkeling; schuld particuliere sector; kredietstroom particuliere sector; huizenprijzen; 
overheidsschuld. 

2 Het verslag behelst niet de macro-economische onevenwichtigheden in de landen die reeds 
aan een aanpassingsprogramma onderworpen zijn – Griekenland, Ierland, Portugal en 
Roemenië – aangezien die reeds onder verscherpt economisch toezicht staan. 
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Jaarlijkse groeianalyse 

De Raad heeft nota genomen van de presentatie door de Commissie van haar jaarlijkse groei-
analyse, waarin de klemtoon wordt gelegd op de voornaamste conclusies voor 2013 (16669/12 + 
ADD 1 + ADD 2 + ADD 3).  

Hij heeft het Comité voor de economische politiek en het Economisch en Financieel Comité 
gevraagd om voor zijn zitting op 12 februari ontwerpconclusies op te stellen en daarin de ter zitting 
verwoorde standpunten te verwerken.  

In de groeianalyse van de Commissie worden prioritaire maatregelen geschetst die de lidstaten 
dienen te nemen om ervoor te zorgen dat hun beleid beter wordt gecoördineerd en meer effect 
sorteert met het oog op duurzame economische groei.  

Volgens de analyse begint de economie van de EU zich langzaamaan te herstellen. Om het 
vertrouwen en de groei te herstellen acht de Commissie het essentieel dat de lidstaten het tempo 
van de hervormingen volhouden, en zij beveelt aan in te zetten op de vijf prioriteiten die ook in de 
analyse van vorig jaar werden genoemd: 

– een gedifferentieerd, groeivriendelijk beleid van begrotingsconsolidatie voeren; 

– de kredietverschaffing aan de economie normaliseren; 

– groei en concurrentievermogen bevorderen; 

– de werkloosheid en de sociale gevolgen van de crisis aanpakken, 

– het overheidsapparaat moderniseren.  

De jaarlijkse groeianalyse vormt de start voor het Europees semester, dat inhoudt dat het 
economisch, het begrotings- en het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten gedurende een termijn 
van zes maanden per jaar gelijktijdig worden bewaakt.  

Het Europees semester is voor het eerst georganiseerd in 2011, en is als onderdeel van de 
hervorming van de economische governance ingevoerd om een vlottere werking van de monetaire 
unie van de EU te garanderen.  

In maart zal de Europese Raad de stand opmaken van de mate van opvolging van de landspecifieke 
aanbevelingen die in het kader van het Europees semester in 2012 zijn gedaan, en zal hij 
richtsnoeren verstrekken voor 2013. 
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Economische en monetaire unie 

De Raad heeft nota genomen van de presentatie door de Commissie van een mededeling waarin een 
"blauwdruk" wordt voorgesteld voor de verdere ontwikkeling van de economische en monetaire 
unie (16988/12).  

De voorzitter van de Europese Raad werkt ook aan een eindverslag en een tijdschema voor de 
verdere ontwikkeling van de EMU, die tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad op 13 en 
14 december zullen worden gepresenteerd. 
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Procedure bij buitensporig tekort - Griekenland 

Ingevolge een akkoord tussen de Griekse regering en de "trojka" van internationale schuldeisers1 
heeft de Raad overeenstemming bereikt over maatregelen waarbij Griekenland twee jaar extra krijgt 
om zijn buitensporig begrotingstekort te verhelpen.  

Hij heeft een besluit vastgesteld houdende aanpassing van de budgettaire consolidatiemaatregelen 
die in het kader van de buitensporigtekortprocedure van de EU bij Besluit (EU) nr. 2011/734/EU 
van Griekenland worden geëist.  

Volgens dit besluit moet Griekenland zijn overheidstekort pas in 2016, en niet in 2014, onder de 
referentiewaarde van 3% van het bbp brengen, zodat het eerder vastgestelde jaarlijkse aanpassings-
traject wordt verlicht.  

Het akkoord tussen Griekenland en de trojka, dat op 26 november door de Eurogroep is goed-
gekeurd, maakt de weg vrij voor de storting van de volgende tranches van de financiële bijstand aan 
Griekenland in het kader van zijn tweede economisch aanpassingsprogramma. Het specificeert de 
voorwaarden voor die bijstand, die zullen worden neergelegd in een herzien memorandum van 
overeenstemming, dat namens de lidstaten van de eurozone door de Commissie zal worden 
ondertekend.  

Zie persmededeling 17219/12 voor nadere bijzonderheden. 

                                                 

1 Commissie, IMF en de Europese Centrale Bank. 
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Belasting op financiële transacties 

De Raad heeft de laatste ontwikkelingen besproken met betrekking tot de invoering van een 
belasting op financiële transacties (FTT) in een aantal lidstaten in het kader van de procedure inzake 
"nauwere samenwerking".  

Op 30 november heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers besloten het Europees 
Parlement schriftelijk om goedkeuring te verzoeken van een ontwerpbesluit waarbij machtiging 
wordt verleend voor nauwere samenwerking.  

Zodra het Parlement zijn goedkeuring heeft verleend, zal de Raad de tekst verder bespreken in het 
licht van de opmerkingen van de delegaties.  

De Commissie heeft in oktober een voorstel ingediend voor een besluit van de Raad waarbij 
België, Duitsland, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal, Slovenië 
en Slowakije worden gemachtigd via de nauwere samenwerking een FTT in te voeren 
(doc. 15390/12)1.  

De vooruitgang met betrekking tot dit dossier wordt weergegeven in een verslag betreffende 
belastingaangelegenheden dat aan de Europese Raad zal worden voorgelegd (16327/12).  

Het besluit, op grond van artikel 329, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, wordt, na goedkeuring door het Europees Parlement, door de Raad bij 
gekwalificeerde meerderheid aangenomen. Vervolgens wordt de wetgevingshandeling waarbij de 
inhoud van de nauwere samenwerking wordt omschreven, door de deelnemende lidstaten met 
eenparigheid van stemmen aangenomen.  

In 2011 heeft de Commissie een richtlijn houdende invoering van een FTT in de gehele Unie 
voorgesteld2, maar bij de bespreking in de Raad in juni en juli dit jaar kreeg het voorstel te weinig 
steun. In september en oktober hebben de bovengenoemde elf lidstaten de Commissie schriftelijk 
verzocht een voorstel tot nauwere samenwerking in te dienen, met dien verstande dat het 
toepassingsgebied en de doelstelling van de FTT zouden worden gebaseerd op die uit het 
oorspronkelijke Commissievoorstel.  

Dat omvatte een geharmoniseerde minimumbelasting van 0,1% op alle transacties met financiële 
instrumenten, met uitzondering van derivaten (0,01%). Doel is de financiële sector, die volgens 
velen onderbelast is, in redelijke mate te laten bijdragen in de belastingontvangsten, en tegelijk een 
hindernis op te werpen voor transacties die de efficiëntie van de financiële markten niet bevorderen. 

                                                 

1 De formele voorschriften voor nauwere samenwerking zijn vervat in artikel 20 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en de artikelen 326 tot en met 334 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie. Vast moet staan dat de doelstellingen niet 
binnen een redelijke termijn door de Unie in haar geheel kunnen worden verwezenlijkt. 
Ten minste negen lidstaten moeten deelnemen, en de samenwerking moet openstaan voor 
elke lidstaat die zich erbij wenst aan te sluiten. 

2 14942/11. 
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Btw-fraude - Snellereactiemechanisme 

De Raad heeft een oriënterend debat gehouden over een voorstel voor een richtlijn waarmee 
wordt beoog directe maatregelen te nemen in gevallen van plotse en grootschalige btw-fraude 
("snellereactiemechanisme")1.  

Het debat was toegespitst op de vraag of uit hoofde van de richtlijn uitvoeringsbevoegdheden 
moeten worden toegekend aan de Commissie dan wel aan de Raad.  

De Raad heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers verzocht toezicht te houden op de 
verdere besprekingen van het voorstel en beide alternatieven te bestuderen, zodat zo spoedig 
mogelijk overeenstemming kan worden bereikt.  

Fraudeconstructies veranderen snel en er kunnen zich situaties voordoen waarin snel moet 
worden gereageerd, bijvoorbeeld bij carrouselfraude. Tot nu toe zijn die situaties aangepakt door 
wijzigingen van de btw-richtlijn (2006/112/EG) of door de toekenning van individuele afwijkingen 
aan lidstaten uit hoofde van die richtlijn, waarbij een voorstel van de Commissie en een unaniem 
besluit van de Raad vereist zijn, een proces dat verscheidene maanden kan duren.  

Het voorstel van de Commissie strekt tot bespoediging van de procedure voor het machtigen 
van lidstaten om af te wijken van de bepalingen van de btw-richtlijn, door te bepalen dat aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden kunnen worden verleend in het kader van een "snellereactie-
mechanisme".  

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. 

                                                 

1 13027/12. 
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Kwijting voor de uitvoering van de EU-begroting - jaarverslag van de Rekenkamer 

De Raad heeft geluisterd naar de presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer over het beheer 
van de algemene begroting van de EU1 door de heer Vítor Caldeira, voorzitter van de Rekenkamer.  

In het verslag, dat betrekking heeft op de begroting voor 2011, geeft de Rekenkamer een 
onvoorwaardelijke betrouwbaarheidsverklaring af voor de betrouwbaarheid van de rekeningen, 
maar nuanceert zij, zoals in voorgaande jaren, haar oordeel met betrekking tot een groot deel van de 
onderliggende verrichtingen op een aantal beleidsterreinen, waaronder landbouw, cohesiebeleid en 
onderzoek.  

De Raad betreurde dat de verklaring van betrouwbaarheid nog steeds vergezeld gaat van voor-
behouden bij zulke belangrijke beleidsterreinen. Hij riep alle partijen die bij het beheer van de 
EU-begroting betrokken zijn, op zich te blijven inspannen om de controles te verbeteren en de 
geconstateerde zwakke punten aan te pakken.  

De Raad verzocht het Comité van permanente vertegenwoordigers het verslag te bespreken en 
toezicht te houden op de opstelling van een aanbeveling aan het Europees Parlement over de aan 
de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting 2011.  

De Raad zal deze aanbeveling naar verwacht aannemen tijdens zijn zitting op 12 februari. 

                                                 

1 PB C 344 van 12.11.2012, blz. 1. 
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Diversen 

- Ratingbureaus 

De Raad is door het voorzitterschap in kennis gesteld van een politiek akkoord met het Europees 
Parlement over voorstellen tot wijziging van de EU-regels voor ratingbureaus.  

De ontwerprichtlijn en -verordening hebben ten doel het overdreven vertrouwen van investeerders 
in ratingbureaus te verminderen, belangenconflicten te temperen en de transparantie en het 
concurrentievermogen te doen toenemen. De teksten zullen aan het Parlement en de Raad ter 
goedkeuring en vaststelling worden voorgelegd.  

- Buitensporigtekortprocedures 

De Raad is door de Commissie in kennis gesteld van de gevolgen van haar economische najaars-
prognose voor het begrotingstoezicht, namelijk wat een aantal lidstaten betreft tegen welke een 
buitensporigtekortprocedure loopt.  

- EU-begroting voor 2013 

De Raad is in kennis gesteld van een besluit van de Begrotingscommissie van het Europees 
Parlement waarbij het Parlement wordt aanbevolen om in zijn plenaire vergadering van december 
het op 29 november gesloten "pakketakkoord" over de EU-begroting voor 2013 zonder 
amendementen goed te keuren.  

Het Comité van permanente vertegenwoordigers heeft dit pakket op 30 november goedgekeurd. 



 4.XII.2012 

 
17131/1/12 REV 1 18 
 NL 

Bijeenkomsten in de marge van de Raad 

In de marge van de Raad hebben de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden: 

- Informele bijeenkomst met de Commissie en het Europees Parlement 

Het huidige en de volgende twee voorzitterschappen hebben op 3 december een informele 
vergadering met de Commissie en een delegatie van het Europees Parlement gehouden. De 
vergadering ging specifiek over economische governance, kapitaalvereisten voor banken, 
bankentoezicht en het economisch aanpassingsprogramma van Griekenland.  

- Eurogroep 

De ministers van de lidstaten van de eurozone hebben op 3 december een vergadering van de 
Eurogroep bijgewoond.  

- Ontbijtvergadering 

De ministers hebben tijdens een ontbijtvergadering de economische situatie besproken. 

* 

* * 

Tijdens de lunch hebben de ministers een verslag besproken over de hervorming van de structuur 
van de Europese banksector, dat was ingediend door de heer Erkki Liikanen, gouverneur van de 
nationale bank van Finland en voorzitter van een deskundigengroep. 
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN 

Buitensporigtekortprocedure: Malta 

De Raad heeft een besluit tot afsluiting van de buitensporigtekortprocedure voor Malta vastgesteld 
waarin wordt bevestigd dat het land zijn tekort heeft teruggebracht tot minder dan 3% van het bbp, 
de EU-referentiewaarde voor overheidstekorten.  

Zie persmededeling 17221/12 voor nadere bijzonderheden.  

Hervorming van het Europees Bureau voor fraudebestrijding 

De Raad heeft een politiek akkoord met het Europees Parlement betreffende een hervorming van 
het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) goedgekeurd, dat gericht is op het versterken 
van de capaciteit van OLAF om fraude te bestrijden (12735/12 ADD 1).  

OLAF is in 1999 opgericht om fraude, corruptie en andere illegale activiteiten die de financiële 
belangen van de EU aantasten, beter te bestrijden.  

De hervorming heeft voornamelijk ten doel de onderzoeken door OLAF efficiënter te maken, de 
samenwerking tussen het bureau en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en derde landen te 
versterken en de verantwoordingsplicht van OLAF te vergroten.  

Zie voor nadere bijzonderheden 16922/12.  

Uitvoeringsvoorschriften voor de financiële regels van toepassing op de EU-begroting 

De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen een verordening van de Commissie 
betreffende de uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EU) nr. 966/2012 tot vaststelling van 
de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (15656/12 + COR 1).  

De verordening van de Commissie is een gedelegeerde handeling overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Dit betekent dat de handeling, nu de 
Raad zijn goedkeuring heeft gegeven, in werking kan treden tenzij het Europees Parlement bezwaar 
maakt. 
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Gedragscode (belastingregeling ondernemingen) - Conclusies van de Raad 

De Raad heeft de volgende conclusies aangenomen: 

"Met betrekking tot de gedragscode (belastingregeling ondernemingen), 

– verheugt de Raad zich over de vorderingen die de Groep gedragscode tijdens het 
Cypriotische voorzitterschap heeft gemaakt, zoals weergegeven in haar verslag 
(doc. 16488/12 FISC 173); 

– verzoekt hij de Groep om de standstill en de uitvoering van de terugdraaiing te blijven 
volgen en voort te gaan met de besprekingen in het kader van het werkpakket 2011; 

– verzoekt hij de Commissie de besprekingen met Zwitserland, als vermeld in het verslag van 
de Groep, voort te zetten en de Groep geregeld op de hoogte te houden van de voortgang;  

– verzoekt hij de Groep hem vóór het einde van het Ierse voorzitterschap verslag uit te 
brengen over haar werkzaamheden. " 

Gezamenlijk EU-Forum voor verrekenprijzen - Conclusies van de Raad 

De Raad heeft conclusies aangenomen over het gezamenlijk EU-forum voor verrekenprijzen 
(zie doc. 16380/12).  

Indexcijfers van de consumptieprijzen 

De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de vaststelling door de Commissie van een 
verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2214/96 inzake geharmoniseerde indexcijfers 
van de consumptieprijzen (doc. 15497/12 en 16649/12).  

Hij heeft eveneens besloten geen bezwaar te maken tegen de vaststelling door de Commissie van 
een verordening tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2494/95 
(doc.15496/12 en 16659/12). 
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BELASTINGEN 

Energiebelasting stand van zaken 

De Raad heeft een verslag goedgekeurd (doc. 16595/12) dat de stand van de besprekingen bevat 
alsmede voorstellen voor de verdere werkzaamheden met betrekking tot een richtlijn tot wijziging 
van de bestaande energiebelastingrichtlijn om deze beter te doen aansluiten bij de doelstellingen 
van de Unie op het gebied van energie en klimaatverandering.  

Het Cypriotische voorzitterschap heeft vier compromisvoorstellen ingediend, het laatste op 
12 november. De Raad heeft het aantredende Ierse voorzitterschap verzocht de besprekingen voort 
te zetten op basis van de laatste compromistekst.  

Afwijking in verband met de btw - Polen 

De Raad heeft een besluit aangenomen waarbij Polen wordt gemachtigd om, in afwijking van 
artikel 287 van Richtlijn 2006/112/EG, belastingplichtigen met een jaaromzet die ten hoogste gelijk 
is aan de tegenwaarde van 30 000 EUR in de nationale munteenheid tegen de op de dag van de 
toetreding van Polen tot de Unie geldende omrekeningskoers, van de btw te blijven vrijstellen.  

Het besluit is van toepassing tot en met 31 december 2015.  

Verslag over belastingheffing in het kader van het Euro Plus-pact 

De ministers van Financiën van de lidstaten die aan het Euro Plus-pact deelnemen hebben een 
verslag goedgekeurd over de vooruitgang met betrekking tot de coördinatie van het belastingbeleid.  

Zij waren ingenomen met het voornemen van het voorzitterschap om bijzondere aandacht te blijven 
besteden aan de wijze waarop het belastingbeleid de coördinatie van het economisch beleid kan 
ondersteunen en kan bijdragen tot begrotingsconsolidatie en groei. 
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Verslag aan de Europese Raad over belastingaangelegenheden 

De Raad heeft een verslag aan de Europese Raad over belastingaangelegenheden goedgekeurd.  

Daarin wordt de stand van zaken gepresenteerd met betrekking tot essentiële voorstellen zoals de 
voorstellen over energiebelasting, de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor 
de vennootschapsbelasting, de belasting op financiële transacties, de herziening van de richtlijn 
spaarbelasting en de onderhandelingsrichtsnoeren voor overeenkomsten met derde landen inzake 
spaarbelasting. Het betreft eveneens bijzonderheden van de besprekingen in de Raad over manieren 
om belastingfraude en belastingontwijking beter te bestrijden, ook met betrekking tot derde landen. 

 

 


