Europa i arbejde
Resultaterne af det danske formandskab
for Rådet i første halvår af 2012

1 Januar - 30 juni 2012

Juli 2012

Indhold
Indledning.................................................................................................4
Del II: Formandskabets vigtigste resultater.............................................9

1. Et ansvarligt Europa.............................................................................................9
2. Et dynamisk Europa............................................................................................11
3. Et grønt Europa...................................................................................................17
4. Et sikkert Europa................................................................................................21
5. Den flerårige finansielle ramme og reformer af fælles politikker...................26

Del III: Et certificeret bæredygtigt formandskab.....................................29
Bilag: Det danske formandskabs samlede resultater.............................31

Indledning
Det danske EU-formandskab har først
og fremmest handlet om, at der kommer vækst og nye arbejdspladser til
danskere og europæere. Arbejdsløsheden og den lave vækst er en af Europas
helt store udfordringer lige nu. Vi har arbejdet hårdt på at finde fælles løsninger
på problemerne for at skabe konkrete
resultater for Europas borgere og virksomheder. På den måde har Danmark
ydet et stort bidrag til at sikre tillid til
den økonomiske politik og sætte vækst
og nye arbejdspladser på dagsordenen.
Formandskabet har arbejdet for at sikre
sundere europæiske økonomier (”et
ansvarligt Europa”) og har samtidig sat
fokus på vækst og beskæftigelse (”et
dynamisk Europa”). Vi har også fremmet
grøn omstilling og grøn vækst (”et grønt
Europa”) og styrket sikkerheden for
borgerne i Europa (”et sikkert Europa”).
Danmark har varetaget formandskabet i
et godt samarbejde med EU’s institutioner. Gennem fællesskabsmetoden har
vi skabt europæiske løsninger. Danske
ministre har været hyppige gæster i
Europa-Parlamentet for på Rådets
vegne at deltage i en lang række debatter på plenarsamlingerne og i udvalgene, og formandskabet har haft et tæt
samarbejde med Kommissionen og den
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faste formand for Det Europæiske Råd.
Endelig har formandskabet ydet vigtig
støtte til EU’s Udenrigsrepræsentant.
Det danske formandskab har leveret
cirka 250 resultater (se afsnittet Det
danske formandskabs samlede resultater). Vi har resultat for resultat vist, at
EU kan levere konkrete løsninger, når
landene arbejder sammen og har vilje til
kompromis og samarbejde. Også blandt
alle 27 lande. Det er et godt grundlag for
EU-samarbejdet at bevæge sig videre
på.

Et ansvarligt Europa

Det danske formandskab har arbejdet
med at gennemføre de nye og stærkere
spilleregler i EU-samarbejdet om den
økonomiske politik, som er rammen for
at håndtere krisen, genetablere tilliden
og sikre vækst og jobskabelse.
Det nye samarbejde skal sikre sunde
offentlige finanser, og at landene griber
ind overfor økonomiske ubalancer
såsom konkurrenceevne- og betalingsbalanceproblemer, boligbobler med
videre. Formandskabet har sikret en
aftale i Rådet (den såkaldte ”two-pack”),
som skal styrke eurosamarbejdet og
fuldende reformen af EU’s økonomiske
spilleregler. EU’s mål om at genetablere

en stabil økonomisk udvikling er bakket
op af den nye finanspagt, hvor landene
forpligter sig til at indføre nationale love
om strukturel budgetbalance.
Det Europæiske Semester – rammen for
EU’s økonomiske samarbejde – er blevet
gennemført for første gang under de nye
spilleregler, og afsluttet med vedtagelse
af anbefalinger om, hvad de enkelte
lande bør gøre for at håndtere deres
udfordringer. Samarbejdet om sundere
finanspolitik, reformer, ubalancer og
væksttiltag er integreret i anbefalingerne. Dette arbejde har løbende ført
til resultater i form af styrket indsats
for budgetforbedringer og reformer:
De offentlige underskud i EU-landene
er faldet fra 6,9 pct. af BNP i 2009 til
ventede 3,6 pct. i 2012.
Formandskabet har arbejdet for styrket
finansiel regulering og tilsyn med
henblik på at sikre sundere banker for
at komme ud af krisen og forebygge
nye kriser. Formandskabet har opnået
en række resultater, herunder enighed med Europa-Parlamentet om øget
gennemsigtighed og robusthed i handel
med derivater, enighed i Rådet om
nye, skærpede kapitalkrav til bankerne
og enighed om styrket regulering af
kreditvurderingsbureauerne, der skal
sikre uafhængigheden og kvaliteten af
kreditvurderinger.
Arbejdet med den økonomiske politik og
finansregulering er afgørende elementer
i EU’s samlede krisehåndteringsstrategi
sammen med eurolandenes tiltag i form
af instrumenter til lån til lande i særlige
finansieringsproblemer, Den Europæiske Centralbanks tiltag med videre.
Det danske formandskab har prioriteret

arbejdet med EU’s flerårige finansielle
ramme for 2014-2020 og kunne på
mødet i Det Europæiske Råd den 28.-29.
juni 2012 præsentere den overordnede
ramme for en aftale (”forhandlingsboks”). Medlemslandene er i Rådet
blevet enige om indholdet i en lang
række af sektorpolitikker, der forhandles i forbindelse med den finansielle
ramme, herunder samhørighedspolitikken, forskning, uddannelse, kultur samt
transport-, energi-, og kommunikationsinfrastruktur. Hermed er fundamentet
lagt for et fremtidsorienteret og ansvarligt budget for de kommende år.

Et dynamisk Europa

Vækst- og beskæftigelsespagten, som
der blev opnået enighed om på mødet
i Det Europæiske Råd den 28.-29. juni
2012, udgjorde kulminationen på det
danske formandskabs arbejde for at
fremme vækst og beskæftigelse i EU,
hvilket var en væsentlig prioritet gennem hele formandskabet. Vækstpakken omfatter blandt andet forslag om
reform og modernisering af Det Indre
Marked, realiseringen af et europæisk
patentdomstolssystem, reallokering af
strukturfondsmidler, beslutning om at
øge EIB’s lånemuligheder, øget vækstorientering af EU’s budget, ligesom der
er indgået en aftale om pilotfase for
projektobligationer i 2012-13.
Det danske formandskab har fra begyndelsen arbejdet hårdt for at modernisere
Det Indre Marked blandt andet gennem
en prioritering af de 12 nøgleinitiativer
for vækst i Akten for Det Indre Marked.
Tilsammen vil nøgleinitiativerne reducere de administrative byrder for EU’s
virksomheder, styrke den sociale dimension af det indre marked, øge adgang til
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kapital for særligt SMV’er samt indføre
fælleseuropæiske standarder, der letter
innovation og handel på tvært af grænserne. Det danske formandskab har fået
vedtaget fire af de tolv initiativer.
Det danske formandskab har også
prioriteret at styrke det digitale indre
marked. I den forbindelse har man taget
et første skridt mod at sikre, at det bliver
nemmere og billigere for de europæiske
borgere at udnytte den digitale tidsalders muligheder i hele Europa. Konkret
er der blandt andet blevet indgået en
aftale med Europa-Parlamentet, som
sikrer markant lavere priser på blandt
andet dataroaming, som vil falde fra ca.
20 kr. pr. MB til 2 kr. i 2014.
Formandskabet har endvidere gennem
en politisk aftale om det kommende
forsknings- og innovationsprogram,
Horisont 2020, skabt enighed om en
markant styrkelse af EU's’ forskningsog innovationsindsats.
Endelig har formandskabet aktivt søgt at
intensivere bidraget fra EU's handelspolitik til vækst og beskæftigelse i Europa.
For det første har formandskabet drevet
flere af frihandelsforhandlingerne
fremad, herunder opnået afslutning af
forundersøgelserne til en frihandelsaftale med Japan. For det andet har
formandskabet skabt klarhed omkring
EU's nye fælles investeringspolitik og
banet vejen for fremtidige EU-fælles investeringsaftaler, og yderligere bidraget
til at klarlægge EU's toldpræferencer til
de fattigste lande.
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Et grønt Europa
Formandskabet har prioriteret grøn
vækst højt. Ikke på trods af - men på
grund af den økonomiske krise, fordi
den grønne økonomi bidrager til vækst,
beskæftigelse og konkurrenceevne.
Det danske formandskab har opnået
en aftale med Europa-Parlamentet om
energieffektivitetsdirektivet, der vil spare
EU for milliarder af euro på import af
kul, olie og gas, skabe hundredtusindvis
af arbejdspladser i EU og dermed være
et væsentligt bidrag til vækstdagsorden. Direktivet vil levere mere end 17
% forbedret energieffektivitet i 2020
og dermed bidrage til at bringe EU
betydeligt tættere på målet om 20 %
energibesparelser i 2020 i forhold til en
fremskrivning af energiforbruget i 2020.
Samtidig har støtte fra 26 medlemslande til klima- og energikøreplanerne
frem mod 2050 sendt et stærkt signal
til markedet og investorer om EU’s
langsigtede forpligtelse til vedvarende
energi, energieffektivitet og drivhusgasreduktioner.
Formandskabet har desuden indgået
aftale med Europa-Parlamentet om
en markant reduktion af forurening
fra skibsfarten og om forebyggelse af
uheld med farlige stoffer i virksomheder. Formandskabet har også sikret
opbakning til en europæisk køreplan for
en grøn ressource-effektiv økonomi i det
Europæiske Råd, og har lagt rammen
for de næste ti års europæisk miljøpolitik gennem rådskonklusionerne om
EU’s fremtidige miljøhandlingsprogram.
Derudover har formandskabet i Rio+20forhandlingerne knæsat grøn vækst
som en global prioritet. Ligeledes er der
opnået enighed om store dele af den

fælles fiskeripolitik, der går i retning af
et mere bæredygtigt fiskeri. Også for så
vidt angår den fælles landbrugspolitik
har formandskabet arbejdet hårdt og
professionelt og opnået Kommissionens
tilslutning til nogle mere effektive miljøværktøjer. Yderligere har formandskabet
sikret, at der for første gang indføres nye
grønne kriterier i samhørighedspolitikken.

Et sikkert Europa

Gennem en længere række konkrete
resultater på området for retlige og
indre anliggender har det danske
formandskab bidraget til markante
fremskridt til gavn borgerne i EU. Der er
bortset fra ganske få elementer opnået
enighed med Parlamentet om ændrede
regler for asylansøgeres forhold under
asylsagsbehandlingen og for, hvilken
medlemsstat der skal behandle en asylsag i EU. Der er også opnået enighed
med Parlamentet om en mekanisme til
midlertidig suspension af visumfrihed
ved omfattende misbrug, om rettigheder
til ofre for forbrydelser og om forenkling
af behandlingen af grænseoverskridende arvesager. Endvidere er også
forhandlingerne med Parlamentet om
regler om kriminalisering af angreb på
it-systemer afsluttet.
Der er opnået enighed i Rådet om et
styrket Schengen-samarbejde med øget
politisk styring og nye mekanismer for
evalueringer og for ekstraordinær indførelse af kontrol ved de indre grænser.
Rådet har endvidere truffet afgørelse om
et europæisk system til udveksling af
passageroplysninger, ligesom en aftale
med USA om udveksling af sådanne
oplysninger er indgået under dansk formandskab. Endvidere har Rådet truffet

afgørelse om mere ensartede asylprocedurer, om regler, der sikrer mistænkte i
straffesager adgang til advokatbistand,
og om en omfattende regulering af
behandlingen af retssager på det civilog handelsretlige område, der vedrører
flere medlemsstater.
Der er i Rådet vedtaget en omfattende
handlingsplan om forebyggelse og
bekæmpelse af ulovlig indvandring, og
som opfølgning herpå er der opnået
enighed i Rådet om at indlede et styrket
samarbejde med Tyrkiet om bl.a. grænsespørgsmål, tilbagetagelse af personer
uden lovligt ophold, visum og organiseret kriminalitet. Samarbejdet skal
bl.a. styrke håndteringen af det store
migrationspres ved den græsk/tyrkiske
grænse, der har sat asylsystemerne i en
række medlemsstater under pres. Der
er som led i indsatsen over for ulovlig
indvandring opnået enighed med Tyrkiet
om indholdet af en tilbagetagelsesaftale.
Det danske formandskab har støttet op
EU’s fælles udenrigstjeneste, der også
fremadrettet skal sikre Europa en klar
stemme i verden og mulighed for at agere. Menneskerettighedernes placering
i EU’s udenrigspolitik er blevet styrket,
ligesom EU har styrket gennemførelsen
af bredspektrede indsatser i regioner
af strategisk og sikkerhedsmæssig
betydning. Dette gælder blandt andet for
Afghanistan, samt i forhold til naboområdet, hvor EU har fortsat implementeringen af den reviderede naboskabspolitik baseret på øget differentiering
og landenes egne bedrifter, også i lyset
af det Arabiske forår. Der er samtidig
sikret vedtagelse af historisk omfattende
sanktionspakker over for Iran og Syrien
for at bidrage til forhandlede løsninger.
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I forhold til udviklingen i Sahel-området
og på Afrikas Horn er der blandt andet
forberedt tre nye civile CSDP-missioner,
der skal indgå i den samlede EU-indsats
og skabt en innovativ tilgang for at
styrke modstandskraften i de udsatte
områder. Det danske formandskab har
endvidere været med til at udforme en
ny samlet udviklingspolitik for EU, der
sætter øget fokus på menneskerettigheder, ligestilling, grøn vækst, inddragelse
af civilsamfund og åbenhed. Samtidig
målrettes indsatsen mod de fattigste og
mest skrøbelige lande.
Landene på det Vestlige Balkan har
under det danske formandskab taget
yderligere skridt i retning af at gøre
deres europæiske perspektiv mere
konkrete. Medlemslandenes ratifikationer af tiltrædelsestraktaten, der skal
sikre Kroatiens optagelse som formelt
medlem 1. juli 2013 er godt i gang. Under det danske formandskab er Serbien
blevet tildelt kandidatstatus og optagelsesforhandlingerne med Montenegro
er blevet indledt. Det viser, at EU trods
økonomisk krise fortsat er attraktivt for
nye medlemmer. Hermed er der under
dansk formandskab ydet et vigtigt bidrag
til den yderligere stabilisering af en
region som for blot 15 år siden var præget af krig og ødelæggelse. Yderligere
er der under dansk formandskab gjort
substantielle fremskridt i udvidelsesforhandlingerne med Island.
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Del II:
Formandskabets vigtigste
resultater
1. Et ansvarligt Europa
Gennemførsel af Det Europæiske
Semester

Formandskabet har arbejdet med at
gennemføre EU's nye og stærkere spilleregler for den økonomiske politik, som
EU-landene har vedtaget for at håndtere
den økonomiske krise og få gang i vækst
og jobskabelse. Samarbejdet skal sikre
sunde offentlige finanser med balance
mellem indtægter og udgifter, og at
landene griber ind over for ubalancer
såsom konkurrenceevne- og betalingsbalanceproblemer samt boligbobler.
Det såkaldte europæiske semester –
rammen for EU-landenes økonomiske
samarbejde – blev afsluttet med, at
landene på topmødet i slutningen af det
danske formandskab vedtog anbefalinger om, hvad de enkelte lande bør gøre
for at håndtere deres udfordringer. Det
økonomiske samarbejde er en vigtig del
af EU’s samlede krisestrategi.

Aftale med Europa-Parlamentet om
forordningen om derivathandel

Forordningen indebærer, at handler med
finansielle derivater (afledte instrumenter, der knytter sig til en aktie, en råvare
e.l.) nu skal foregå centralt i ”clearinghuse”, som står mellem køber og sælger og garanterer sikker afvikling af derivathandlerne. Alle derivathandler skal
indberettes til centrale registre, hvilket

øger tilsynsmyndighedernes overblik og
mindsker usikkerheden i markedet, hvis
en finansiel virksomhed går ned. Aftalen
sikrer dermed efterlevelse af EU’s G20–
forpligtelser på området. Manglende
gennemsigtighed på derivatmarkederne
var en væsentlig årsag til spredningen
af den finansielle krise i USA og Europa.
Øget gennemsigtighed reducerer risikoen for sådan ”smittefare” til gavn for
den finansielle stabilitet.

Aftale i Rådet om retsakter vedrørende
styrket økonomisk samarbejde i
eurolandene ("two-pack")

Formandskabet har sikret en aftale i
Rådet om to forordningsforslag, som
skal styrke samarbejdet mellem
eurolandene og fuldende den samlede
reform af EU’s økonomiske spilleregler.
Det ene forslag skal styrke den økonomiske disciplin via en fælles tidslinje for
finanslovsprocessen og fremlæggelse af
budgetplaner samt rapportering om landenes efterlevelse af aftaler om at sikre
sunde offentlige finanser (henstillinger).
Det sker for at tage højde for, at usund
økonomisk politik i et land påvirker både
landet selv og andre lande. Det andet
forslag skal styrke overvågning af eurolande, som har finansielle vanskeligheder, og har eller kan få brug for lån.
9

Aftale i Rådet om revision af
kapitalkravsdirektivet

Ændringen af kapitalkravsdirektivet
skærper kravene til bankerne, der skal
holde mere og bedre kapital og likviditet.
Sagen er blandt de vigtigste EU-initiativer for at forebygge nye kriser. Med aftalen har det danske formandskab taget
et afgørende skridt i en vigtig sag, så EU
kan leve op til forpligtelserne i G20 om
at implementere nye globale bankstandarder. Forslaget indeholder regler
om blandt andet gennemsigtighed om
bankernes gearing, selskabsledelse, og
styrker landenes sanktionsmuligheder
ved overtrædelse af reglerne.

Aftale i Rådet om revision
af forordningen om
kreditvurderingsbureauer

Krisen understregede vigtigheden for
finansiel stabilitet af pålidelige kreditvurderinger af stater, virksomheder
og værdipapirer. Reglerne skal blandt
andet bidrage til at sikre, at kreditvurderingerne i højere grad afspejler
reelle kreditrisici. Derudover vil reglerne
mindske afhængigheden af kreditvurderinger – både for investorer og i den
finansielle regulering – og stille krav
om at banker og investorer i højere grad
forlader sig på egne kreditvurderinger.
De nye regler giver også bedre mulighed
for, at investorer og udstedere kan gøre
erstatningskrav gældende over for et
kreditvurderingsbureau, der har overtrådt reglerne.

Aftale i Rådet om revision af
transparensdirektivet

Forslaget sætter fællesregler for,
børsnoterede selskabers oplysninger til
offentligheden. Aftalen i Rådet indebærer primært lettelse af de administrative
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byrder ved at fjerne oplysningskrav,
herunder kravet om kvartalsmeddelelser, som særligt kan lette små og
mellemstore virksomheders adgang til
at rejse kapital og gennemføre investeringer. Reglerne balancerer behovet for
oplysninger til investorerne overfor ikke
at pålægge selskaberne unødvendige
administrative byrder. Investorer skal
således i højere grad end i dag oplyse
om besiddelser af potentielle ejerandele
i børsnoterede selskaber, for at undgås
såkaldt skjult ejerskab og øge gennemsigtigheden til gavn for investorerne.

Aftale i Rådet om boligkreditdirektivet

Forslaget skal sikre, at forbrugerne har
råd til de boliglån, som de får tilbudt, og
skabe mere gennemsigtighed når forbrugere skal vælge boliglån. Formandskabets kompromis i Rådet ensarter
kravene til udbydernes oplysninger til
forbrugerne ved optagelsen af boliglån,
skærper regler om kreditvurdering af
låntagere, sætter krav til långiveres
kompetence og regler for grænseoverskridende boliglån i EU. Det sikrer et
højt informationsniveau til forbrugere i
hele EU, så forbrugerne bedre kan sammenligne forskellige boliglån på tværs
af markedet og landegrænserne.

2. Et dynamisk Europa
Vedtagelse af fælles europæisk
patentbeskyttelse

Formandskabet har arbejdet hårdt for
at opnå en aftale om den europæiske
patentreform, herunder den fælleseuropæiske patentdomstol. En gennemførelse af den europæiske patentreform
vil spare europæiske virksomheder for
store omkostninger i forbindelse med
registrering og håndhævelse af patenter.
Det nuværende system stiller europæiske virksomheder markant ringere
på deres hjemmemarked end deres
internationale konkurrenter. Således
koster opnåelse af et europæisk patent
i 13 EU-lande i dag omkring ti gange så
meget som opnåelse af et patent i hele
USA og markant mere end i hele Kina.
Patentreformen betyder, at der fremover
kun skal optages patent ét sted, og med
en fælles europæiske patentdomstolssystem, skal patenttvister fremadrettet
kun anlægges ét sted for at kendelsen
er gyldig i alle de deltagende lande.
Forslaget er et af de 12 nøgleinitiativer i
Akten for Det Indre Marked.

Aftale med Europa-Parlamentet om
Roaming III-forordning

Formandskabet har opnået en aftale
med Europa-Parlamentet om nye regler,
der sænker de allerede eksisterende
prislofter for mobilsamtaler og sms,

og som noget nyt indføres der også et
prisloft for mobile data. Prisen på dataroaming vil således falde fra ca. 20 kr.
pr. MB til maksimalt 6,50 kr. pr. MB i
2012. I 2014 vil maksimalprisen være
mindre end 2 kr. pr. MB. Herved skabes
de bedste muligheder for at skabe vækst
på tværs af landegrænser inden for det
indre marked. Forordningen indfører, ud
over prislofterne, en række nye spilleregler for mobilselskaberne, hvilket skal
styrke konkurrencen og bringe prisen
for at anvende sin mobiltelefon og sin
bærbare computer i et andet EU-land
tættere på de priser, som kendes fra de
nationale hjemmemarkeder.

Aftale med Europa-Parlamentet om
standardiseringspakken

Formandskabet har indgået en aftale
om en ny standardiseringsforordning
med Europa-Parlamentet, som er det
første af de 12 initiativer i Akten for Det
Indre Marked, der er endeligt vedtaget.
Aftalen sikrer, at det bliver lettere for
virksomheder og organisationer at deltage i udviklingen af standarder, at standarderne hurtigere når markedet, så
tiden fra idé til produktion kan forkortes,
samt at der kan udvikles flere europæiske servicestandarder i fremtiden. Ifølge
Kommissionen bidrager standarder
samlet set med mere end 35 mia. euro
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til EU’s årlige vækst. Virksomheder,
som anvender standarder, har generelt
højere produktivitet, højere værditilvækst
og større eksport end andre sammenlignelige virksomheder. Samtidig gør
europæiske standarder det nemmere at
handle på tværs af grænserne i EU, da
standarder skaber interoperabilitet mellem produkter.

Aftale med Europa-Parlamentet om
sammenkobling af selskabsregistre

Der er opnået aftale med EuropaParlamentet om et forslag om sammenkobling af EU’s centrale handels- og
selskabsregistre, som giver virksomheder og andre lettere adgang til forretningsrelaterede oplysninger på tværs
af landegrænser i EU. Derudover vil
forslaget sikre, at der via sammenkoblingen udveksles oplysninger elektronisk
mellem registrene. Sammenkoblingen
af registre vil give bedre adgang til viden
om andre europæiske selskaber, hvilket
skaber mere gennemsigtighed om europæiske selskaber til fordel for investorer
og virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter. Gennemsigtigheden
og den lettere adgang til oplysninger om
selskaber på tværs af EU vil være med
til at udbygge og modernisere det indre
marked.

Aftale med Europa-Parlamentet om
Informationssystemet for det Indre
Marked

Der er opnået aftale med EuropaParlamentet om forslag om Informationssystemet for det Indre Marked (IMI).
Aftalen gør det nemmere for europæiske
myndigheder at samarbejde administrativt, idet de hurtigt – og på deres
eget sprog – kan få svar på spørgsmål
om f.eks. en servicevirksomhed, der
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bevæger sig over EU-landenes grænser,
eller en EU-borger, der søger om at få
sine uddannelsesmæssige kvalifikationer anerkendt i et andet land. IMI har
været i anvendelse siden 2006, men der
har manglet et tværgående retsgrundlag
for brugen af systemet. Det etableres
med den politiske aftale om en IMI-forordning, ligesom der åbnes op for at IMI
fremover kan anvendes på nye områder.

Aftale med Europa-Parlamentet om
forældreløse værker

Formandskabet har opnået en aftale
med Europa-Parlamentet om direktivforslaget om forældreløse værker.
Direktivet giver mulighed for at udbrede
Europas kulturarv på tværs af EU’s
grænser og bidrager dermed til et mere
velfungerende digitalt indre marked.
Direktivet sikrer en fleksibel løsning,
hvor kulturinstitutioner som biblioteker, museer, arkiver og public service
radio- og tv-stationer får mulighed for at
digitalisere f.eks. bøger og audiovisuelt
materiale og gøre dette tilgængeligt på
internettet. Dette gælder for materiale,
som findes i organisationernes arkiver,
og som er beskyttet af ophavsret, og
hvor det ikke er muligt at finde frem til
rettighedshaverne.

Aftale med Europa-Parlamentet om
pilotfase for projektobligationer

Formandskabet har forhandlet en aftale
på plads om en pilotfase for projektobligationer i 2012-2013. Pilotfasen
giver mulighed for at indhøste konkrete
erfaringer med projektobligationer som
redskab til at skabe vækst og beskæftigelse. Dermed kan aftalen udgøre
et konkret bidrag til at styrke Europas
konkurrenceevne og økonomiske vækst.
Rationalet bag projektobligationerne er

at sikre nemmere adgang til risikovillig kapital til rentable projekter, som er
hæmmet af den økonomiske situation på
kort sigt. Projektobligationspilotprojektet vil gøre det lettere for private aktører
at samarbejde med den Europæiske
Investeringsbank (EIB), EU og medlemslandene om at investere i infrastrukturprojekter inden for transport, energi og
informations- og kommunikationsteknologi.

Aftale med Europa-Parlamentet om
investeringsforordningen

Formandskabet har afsluttet forhandlingerne om investeringsforordningen,
der klarlægger reglerne for medlemslandenes bilaterale investeringsaftaler
med lande udenfor EU, efter Lissabon-traktaten gjorde investeringer til
eksklusiv EU-kompetence. Vedtagelsen
af forordningen betyder, at investorernes
retssikkerhed under de eksisterende
bilaterale aftaler nu er garanteret, og
at medlemslandene kan bemyndiges
af Kommissionen til selv at forhandle
nye aftaler nationalt med tredjelande,
som EU ikke ønsker at indgå fælles
aftaler med. Enigheden om forordningen
skaber dermed blandt andet mulighed for, at EU nu kan fokusere på den
fremadrettede investeringsdagsorden,
herunder især kommende forhandlinger
med Kina om en EU-fælles investeringsaftale.

Aftale med Europa-Parlamentet om
venturekapital-fonde

Det danske formandskab har opnået en
aftale med Europa-Parlamentet om et
forslag til venturekapital-fonde, som har
til formål at øge adgang til kapital ved
at skabe et indre marked for venturekapital. Adgang til kapital er en af største

udfordringer for små og mellemstore
virksomheder, ikke mindst i lyset af
krisen. Med forslaget kan forvaltere
af venturekapitalfonde, hvis samlede
forvaltede aktiver ikke overstiger en
tærskelværdi på 500 mio. euro, opnå
et ”europæisk markedsføringspas”,
hvormed de kan markedsføre deres
venturekapitalfonde på tværs af EU's
grænser. Det er målet med forslaget, at
det dermed bliver lettere for venturekapitalfonde at tiltrække investeringer
i hele Europa, som de kan bruge til at
investere i innovative, nystartede små og
mellemstore virksomheder til gavn for
vækst og beskæftigelse i EU. Der er tale
om en frivillig ordning. Forslaget er et
af de 12 nøgleinitiativer i Akten for Det
Indre Marked.

Aftale med Europa-Parlamentet om
GSP-forordningen

Formandskabet har afsluttet forhandlingerne om en ny forordning vedrørende
toldpræferencer til udviklingslandene
(den såkaldte GSP-forordning). Den nye
forordning betyder, at EU fra 2014 giver
de fattigste og mest sårbare udviklingslande særligt gunstige markedsadgangsvilkår gennem toldnedsættelser
for industrivarer og landbrugsprodukter.
Hermed får udviklingslandene mulighed
for at øge deres eksport til EU og på
den måde skabe øget vækst og beskæftigelse. For europæiske virksomheder
betyder forordningen blandt andet, at
virksomhederne får adgang til billigere
råmaterialer som kan videreforarbejdes
og sidenhen eksporteres.

Aftale med Europa-Parlamentet om
arveretsforordningen

Der er vedtaget en arveretsforordning,
som vil medføre en betydelig forenkling
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af behandlingen af grænseoverskridende arvesager. Forordningen indeholder
bl.a. regler om, hvilken ret der er kompetent til at behandle en grænseoverskridende arvesag, og hvilken lov der
finder anvendelse på sagen. Med forordningen indføres samtidig et europæisk
arvebevis, som vil gøre det nemmere for
blandt andet arvinger at dokumentere
deres rettigheder i andre EU-lande.

Aftale med Europa-Parlamentet om
socialøkonomiske iværksætterfonde

Det danske formandskab har opnået
en aftale med Europa-Parlamentet
om et forslag til socialøkonomiske
iværksætterfonde, der skal bidrage til
finansiering af sociale virksomheder i
EU. Ved at forbedre mulighederne for,
at sociale iværksætterfonde kan skaffe
investeringer på tværs af EU's grænser,
kan forslaget styrke væksten og skabe
et mere rummeligt samfund, hvor der
bliver kanaliseret mere finansiering
ud til sociale iværksættere og sociale
virksomheder. Forslaget er et af de 12
nøgleinitiativer i Akten for Det Indre
Marked og bidrager til at få EU tilbage
på et bæredygtigt vækstspor.

Aftale i Rådet om direktivet om
koncernudstationerede (ICT-direktivet)
Det danske formandskab opnåede den
30. maj en generel indstilling vedrørende direktivet om koncernudstationerede (ICT-direktivet) og fik ved
samme lejlighed mandat til at starte
trilogforhandlinger med Parlamentet og
Kommissionen. Direktivet har til formål
at gøre EU konkurrencedygtigt ved at
etablere mulighed for at reagere effektivt og hurtigt på efterspørgslen efter
ledere og kvalificerede medarbejdere til
filialer og datterselskaber af multinatio14

nale selskaber. Forslaget indeholder en
regulering af mobilitet mellem medlemslandene, der øger mobiliteten for
højtkvalificerede arbejdstagere og kan
dermed bidrage til forbedret konkurrenceevne og øget vækst og beskæftigelse
i Europa.

Aftale i Rådet om revision af EU’s
regnskabsregler

Formandskabet har opnået enighed i
Rådet om revisionen af 4. og 7. regnskabsdirektiv. Formålet med forslaget er
at reducere de administrative byrder for
særligt små virksomheder i forbindelse
med regnskabsaflæggelse, samt at øge
sammenligneligheden af årsregnskaber
i EU. Desuden introduceres et nyt oplysningskrav – land-for-land rapportering
– som vil skabe større transparens om
europæiske virksomheders betalinger
for at udnytte naturressourcer, særligt i
udviklingslande. Ensretning af kravene
til regnskabsaflæggelse er med til at
styrke gennemsigtigheden på tværs af
grænserne, og dermed styrke grænseoverskridende aktiviteter samt investorers tillid til regnskaber i EU. Idet særligt de europæiske små virksomheder
forventes at opnå en række administrative lettelser med forslaget, forventes en
endelige vedtagelse af regnskabsdirektiverne at kunne understøtte væksten i
EU. Forslaget er et af de 12 nøgleinitiativer i Akten for Det Indre Marked.

Aftale i Rådet om alternative
tvistløsninger i forbrugersager

Der er opnået enighed i Rådet om forslaget om alternativ og online tvistbilæggelse på forbrugerområdet (ADR/
ODR). Forslaget skal give forbrugerne
bedre adgang til en effektiv og billig måde at løse deres tvister med de

erhvervsdrivende. Forbrugere, der køber
online i andre EU-lande vil få hjælp til at
løse deres kontraktlige tvister med EUerhvervsdrivende online. Besparelserne
for forbrugerne anslås, ifølge Kommissionen, til at være potentielt cirka 20
milliarder EUR, såfremt forbrugerne får
mulighed for at indbringe deres klage
for et alternativt tvistbilæggelsesnævn.
Det er billigere, hurtigere og enklere
end at gå til domstolene. Der er i dag
over 750 forskellige ADR-instanser i EU.
Forslaget er et af de 12 nøgleinitiativer i
Akten for Det Indre Marked.

Aftale i Rådet om de to forslag i
Lufthavnspakken

Der blev opnået enighed om forslaget om groundhandling-ydelser i EU’s
lufthavne på rådsmødet den 22. marts
2012 og enighed om forslaget om
støjrelaterede driftsrestriktioner i EU’s
lufthavne på rådsmødet den 7. juni 2012.
Groundhandling forslaget er et meget
vigtigt skridt mod at øge kapaciteten
og effektiviteten i groundhandlingydelserne og forbedre serviceniveauet
i Europas lufthavne til gavn for både
luftfartsselskaber og passagerer. For så
vidt angår støjforslaget er der er tale om
et væsentligt bidrag til at nedbringe antallet af borgere, der udsættes for høje
støjniveauer fra lufthavne samtidig med,
at der også tages højde for, at vi også
fremadrettet har en konkurrencedygtig
og effektiv europæisk luftfartssektor.

Aftale i Rådet vedrørende
retningslinjer for det transeuropæiske
transportnet (TEN-T)

Der blev opnået enighed på forslaget om
nye TEN-T retningslinjer på rådsmødet
(TTE) den 22. marts 2012. Forslaget
definerer sammen med forslaget om

Connecting Europe Facility kriterierne
for EU-medfinansiering af fremtidige
infrastrukturprojekter på transportområdet i EU. Resultatet har stor betydning, da forslaget - via bl.a. fokus på
udbygning af den grænseoverskridende
infrastruktur, bekæmpelse af flaskehalse, bedre muligheder for multimodal
transport samt interoperabilitet – skal
være driver for, at der i de kommende år
skabes ét sammenhængende europæisk
transportsystem, der vil gøre det lettere
at rejse på tværs af landegrænserne i
EU. Endelig skal forslaget bidrage til at
opfylde EU-målsætningerne om mere
klima- og miljøvenlig transport, blandt
andet ved at gøre jernbanetransport
langt mere effektiv – og dermed attraktiv.

Aftale i Rådet om Bruxelles
I-forordningen

Under dansk formandskab er det
lykkedes at nå til enighed i Rådet om
en revision af reglerne i Bruxelles Iforordningen om retternes kompetence
og om anerkendelse og fuldbyrdelse af
retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område. Revisionen vil medvirke
til at forbedre reglerne for behandling af
grænseoverskridende civil- og handelsretlige retssager i EU. Forordningen
indeholder bl.a. regler om forenkling
af proceduren for tvangsfuldbyrdelse af
retsafgørelser i andre EU-lande. Forordningen vil også lette adgangen til de
europæiske domstole for blandt andet
forbrugere og arbejdstagere.

Rådskonklusioner om governance og
det digitale indre marked

Rådskonklusionerne handler om at
forbedre den måde, det indre marked
fungerer på i praksis. Forbedret imple15

mentering, anvendelse og håndhævelse
af reglerne og principperne for det indre
marked i alle EU-lande kan sikre, at de
regler, som EU vedtager, også fungerer
for europæiske borgere og virksomheder. Herudover handler konklusionerne
om det digitale indre marked, hvor
undersøgelser viser, at EU kan opnå en
stigning i BNP på op til 4 procent, hvis vi
få skabt et velfungerende digitalt indre
marked inden 2020. Konklusionerne
peger i denne forbindelse på vigtigheden
af at overgå til elektroniske udbud i 2016
og e-fakturering i 2020.

Fremskridt i en række forhandlinger
om frihandelsaftaler

Formandskabet prioriterede de bilaterale og regionale frihandelsforhandlinger højt. Det lykkedes blandt andet
at få afsluttet forundersøgelserne til
frihandelsforhandlinger med Japan.
Endvidere blev der sikret god fremdrift i
drøftelserne med USA om mulighederne
for tættere handels- og investeringsforbindelser. Der blev også opnået fremskridt i forhandlingerne med Canada og
Singapore, visse fremskridt i forhandlingerne med Indien og indledt forhandlinger med Vietnam, Georgien, Moldova
og Armenien. Der blev ligeledes opnået
principiel enighed mellem EU og Kina
om at indlede forhandlinger om en bilateral investeringsaftal. Endelig vedtog
Rådet frihandelsaftalen med Columbia
og Peru samt associeringsaftalen med
Centralamerika.

Fremskridtsrapport om EU’s
udbudsdirektiver

Det offentlige udbudsmarked i EU er
på flere tusinde milliarder kroner. Der
er således et enormt potentiale for at
understøtte væksten, hvis man kan mo16

dernisere reglerne, således at udbudsprocesserne bliver mere effektive og så
de offentlige indkøb lettere kan bruges
til at fremme øvrige politiske mål, f.eks.
på miljø-, innovations- eller det sociale
område. På den baggrund har det danske formandskab arbejdet for, at vedtagelsen af de moderniserede regler for
offentligt udbud sker så hurtigt som muligt, således at regelændringen kan have
en indflydelse på væksten allerede fra
2015. Med moderniseringen bliver reglerne simplificerede og mere fleksible,
og gør det nemmere for de ordregivende
myndigheder, at indgå i forudgående
dialog med potentielle leverandører.
Forslaget er et af de 12 nøgleinitiativer i
Akten for Det Indre Marked.

3. Et grønt Europa
Aftale med Europa-Parlamentet om
energieffektivitetsdirektivet

Rådet og Europa-Parlamentet har under
dansk formandskab afsluttet forhandlingerne om Energieffektivitetsdirektivet,
som var en af formandskabets absolut
højst prioriterede sager. Ifølge Kommissionen vil direktivet levere mere end
17 % forbedret energieffektivitet i 2020
og dermed bringe EU godt på vej mod
målsætningen om 20 % energibesparelser i 2020 i forhold til en fremskrivning
af energiforbruget i 2020. Direktivet vil
spare EU for milliarder af euro brugt på
import kul, olie og gas. Penge, der i stedet kan investeres i EU - i grøn vækst og
hundredtusindvis af nye arbejdspladser.

Aftale med Europa Parlamentet om
direktiv om svovlindhold i marine
brændsler

Direktivet indebærer, at alle skibe skal
reducere svovlindholdet i deres brændstof med knap 90 procent. Samtidig
skærpes kravene yderligere for skibe,
som sejler i særligt sårbare områder
som eksempelvis Østersøen, Nordsøen
og den Engelske Kanal (SECA-områderne). Her skal skibene allerede i dag
bruge renere brændstof end på verdenshavene, men i 2015 skal svovlindholdet
reduceres med yderligere 90 procent.
Det betyder, at skibene fremover vil

sende langt mindre luftforurening ind
over land.

Aftale med Europa Parlamentet om
forordning om eksport af farlige
kemikalier

Siden 2003 har EU krævet, at virksomheder kun må eksportere særligt farlige
kemikalier, med modtagerlandets samtykke. Men hver tredje handel strander,
fordi modtagerlandene ikke svarer. Det
sker også selv om stoffet skal bruges
i modtagerlandet på en måde, som er
tilladt i EU – for eksempel til fremstilling
af papir. Med ændringen af forordningen
tillades virksomhederne at eksportere
stoffer, som er lovlige at bruge i EU,
selvom modtagerlandet ikke direkte
har sagt ja til importen. Forordningen
fastholder de strenge eksportkrav for
stoffer, som ikke er tilladt til benyttelse
i EU.

Aftale med Europa Parlamentet om
direktiv om risikovirksomheder

Der er opnået enighed om opdatering af
Seveso-direktivet således at det tilpasses de nye globale klassificeringsregler
for kemikalier, men direktivet er også
blevet ændret på områder, der forbedrer sikkerheden for borgerne i Europa.
Ændringerne betyder blandt andet, at
myndighederne skal lægge informatio17

ner på nettet om risikovirksomhederne,
så man som borger kan finde ud af om
ens nabo er en risikovirksomhed, og
hvordan man skal reagere, hvis der sker
et uheld, at alle risikovirksomheder skal
udarbejde en forebyggelsespolitik, der
skal beskrive, hvordan virksomheden
løbende vil forbedre og bevare et højt
sikkerhedsniveau, samt at flere virksomheder, der håndterer stoffer, som er
farlige ved indånding, bliver omfattet af
EU-reglerne.

Aftale med Europa-Parlamentet
om informationsudveksling ved
medlemsstaternes indgåelse af aftaler
med tredjelande på energiområdet

Rådet og Europa-Parlamentet har
under dansk formandskab afsluttet
forhandlingerne om beslutningsforslaget om etablering af en informationsudvekslingsmekanisme for så vidt
angår mellemstatslige aftaler indgået
mellem medlemsstater og tredjelande
på energiområdet. Forslaget vil bidrage
til at sikre, at der på et tidligt forhandlingstidspunkt tages højde for det
indre markeds regelsæt, samt styrke
transparens og solidaritet og forbedre
medlemsstaternes individuelle og kollektive forhandlingsposition. Styrket
intern koordination vil være væsentligt
for styrket energisikkerhed i et indre
energimarked og et skridt i retning af en
fælles energipolitik i Europa.

Aftale i Rådet om særlig ernæring

Rådet har vedtaget generel indstilling på forslag om særlig ernæring.
Rådet er enigt om, at EU-reglerne
for særlig ernæring bør ensrettes og
strammes op, så f.eks. sportsprodukter
ikke længere kan markedsføres som
særlige fødevarer på lige fod med blandt
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andet modermælkserstatninger. Det
vil i praksis betyde, at sportsprodukter
fremover, uanset hvor de sælges, vil
skulle efterleve skrappe regler i EU om
dokumentation af de virkninger, der
loves på etiketten. EU’s ministre vil dermed sætte en stopper for, at det i nogle
EU-lande kan betale sig at markedsføre
sportsprodukter under EU’s regler for
særlige fødevarer.

Aftale i Rådet om fiskerireform

Rådet har vedtaget generel indstilling
på Grundforordningen og Markedsordningen for den fremtidige fiskeripolitik
og fremlagt en fremskridtsrapport for
formandskabets arbejde med forslaget
om en Europæisk Hav- og Fiskerifond. Tilsammen udgør de tre forslag
reformen af den fælles fiskeripolitik, der
tilsigter at indføre en økosystemtilgang
med fokus på miljø og bæredygtighed. I
forbindelse hermed foreslås indførslen
af en række forvaltningsinstrumenter,
herunder et forbud mod udsmid. Hermed er det første vigtige skridt mod en
mere bæredygtig fiskeripolitik taget til
gavn for både fiskebestande og fiskere.
Rådet har videre vedtaget konklusioner
om den eksterne dimension af fiskeripolitikken, herunder om bæredygtighed,
respekt for menneskerettigheder og
demokrati, samt styrket videnskabelig
bestandsvurdering.

Sluterklæring for Rio+20 konferencen
d. 20.-22. juni

Formandskabet prioriterede de globale
forhandlinger om en ny bæredygtighedsaftale højt. Det lykkedes blandt
andet at få knæsat grøn vækst som et
vigtigt virkemiddel til en bæredygtigt udvikling på verdensplan, at skabe enighed
om behovet for konkrete integrerede

mål for arbejdet med grøn bæredygtig
vækst og fattigdomsbekæmpelse, og
for en opgradering af FN’s miljøorganisation og at få anerkendt behovet for et
BNP+, for bæredygtig energi til alle, og
for udfasning af skadelige subsidier bl.a.
på fossile brændsler, samt at få vedtages et globalt program for bæredygtig
forbrug og produktion. Ligestilling og
oprindelige folks rettigheder fik man
også stærk tekst på, samt vigtigheden af
partnerskaber med den private sektor. Som en optakt hertil vedtog Rådet
9. marts rådskonklusioner, om EU’s
position forud for Rio+20 Konferencen.
Konklusionerne har udgjort grundlaget
for i forhandlinger op til Rio samt at der
i Rio.

Rådskonklusioner forud for
11. partskonference under
Biodiversitetskonventionen COP 11

Der blev på rådsmødet 11. juni vedtaget konklusioner, om EU’s mandat til
forhandlingerne om biodiversitet og
biosikkerhed på COP 11. Det vigtigste
politiske emne på partskonferencen
vil være mobilisering af ressourcer til
sikring af global biodiversitet. Konklusionerne fastslår, at EU skal arbejde for
at fastsætte foreløbige mål for ressourcemobilisering. Konklusionerne støtter
den strategiske plan for biodiversitet
2011-2020, herunder om sektorintegration ved implementeringen af planerne,
om marin biodiversitet, om behovet
for at beskytte genetiske ressourcer
udenfor national jurisdiktion, samt om
hasteforanstaltninger for bæredygtig
forvaltning af fiskeribestandene. Konklusionerne støtter endvidere arbejdet med
at ratificere og implementere ABS-protokollen og oprettelsen af IPBES – det
internationale naturpanel.

Rådskonklusioner forud for
internationale forhandlinger om den
globale kemikaliestrategi og en ny
global kviksølvkonvention

Der blev på rådsmødet 11. juni vedtaget
konklusioner forud for internationale
møder om henholdsvis den globale
kemikaliestrategi SAICM og det næstsidste forhandlingsmøde om en ny
global kviksølvkonvention. For SAICM
understreges vigtigheden af yderligere
implementering af strategien for at
opnå målet om at minimere væsentlige
påvirkninger fra kemikalier på mennesker og miljø i 2020. Rådet fremhæver
behovet for aktiviteter vedr. kemikalier
i produkter, farlige stoffer i elektronik
samt på nano-området, og støtter et nyt
politisk fokus på hormonforstyrrende
stoffer. For kviksølvforhandlingerne understreges vigtigheden af en intensiveret
global indsats for at begrænse kviksølvanvendelser og – udledninger. Endelig
påpeger Rådet, at fremtidig finansiering
for både SAICM og kviksølvkonventionen
bør bygge på eksisterende finansieringsmekanismer.

Rådskonklusioner om et 7. EU
miljøhandlingsprogram

Der blev på miljørådsmødet i juni vedtaget konklusioner om et nyt 7. miljøhandlingsprogram. Konklusionerne fastlægger en strategisk ramme for EU's
miljøpolitik frem mod 2020 og en vision
for 2050. Konklusionerne fastslår, at EU
skal arbejde for en grøn, ressourceeffektiv low carbon økonomi. Rådet beder
kommissionen fremlægge kvantitative
miljømål og ressourceeffektivitetsmål.
Kommissionen og medlemsstaterne
skal forstærke indsatsen for at gennemføre EU's miljølovgivning og der foreslås
en række virkemidler til at nå dette.
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Konklusionerne udpeger biodiversitet,
bymiljø, kemikalier og klimatilpasning,
som områder, hvor der skal udvikles en
stærkere politik. Rådet peger på afvikling af miljøskadelige subsidier, miljøinnovation, grønne afgifter, grøn produktpolitik, forureneren-betaler-princippet
og bredere regnskabssystemer end BNP
som afgørende for at nå en grøn omstilling.

Rådskonklusioner om opfølgning på
COP17 i Durban

Der blev på rådsmødet (miljø) den 9.
marts vedtaget rådskonklusioner, der
fulgte op på FN’s klimakonference
(COP17/CMP7) i Durban, Sydafrika 2011.
Rådskonklusionerne fastlægger EU’s
positioner i forhold til vigtige spørgsmål
relateret til en ny forpligtelsesperiode,
og med vedtagelsen lykkedes det formandskabet at samle EU om modaliteterne for at indmelde et emissionsbudget (QELRO) for EU samt fastlægge
EU’s holdning til længden af en ny
forpligtelsesperiode. Det lykkedes også
at præcisere, at EU i forhold til overskydende landekvoter vil arbejde for en
løsning, hvor kun parter, der påtager sig
et QELRO i anden forpligtelsesperiode,
må overføre overskydende landekvoter.

Formandskabskonklusioner
om langsigtede klima- og
energikøreplaner

Under dansk formandskab støttede
26 medlemslande formandskabskonklusioner om langsigtede klima- og
energikøreplaner for EU. Formandskabskonklusionerne understreger, at
det haster med at definere en europæisk
klima- og energipolitisk ramme frem
mod 2030, der sætter EU på sporet til at
realisere sit langsigtede klimamål om at
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reducere CO2-udledningen med 80-95
% i 2050 i forhold til 1990, samtidig med
at vi sikrer en mere stabil energiforsyning i EU, at konkurrencedygtigheden
understøttes, og at der skabes nye
europæiske arbejdspladser. Signalet
fra 26 medlemslande er afgørende for
at give investorer større sikkerhed for
de langsigtede bæredygtige klima- og
energiinvesteringer, der skal drive EU’s
omstilling til en lavemissionsøkonomi.
26 medlemslande anerkender bl.a. en
milepæl for reduktion af EU's drivhusgasudledninger på 40 % i 2030, og at der
skal sikres betragtelig mere vedvarende
energi, øget energieffektivitet og ny
smart og fleksibel infrastruktur efter
2020. Kommissionen har taget imod
opfordringerne fra de 26 medlemslande,
og Kommissionen har på den baggrund
annonceret, at den vil fremsætte forslag
til, hvordan EU opnår dette.

4. Et sikkert Europa
Aftale med Europa-Parlamentet om
minimumsstandarder for ofre for
kriminalitet

Der er opnået enighed med EuropaParlamentet om forslag til direktiv
om minimumsstandarder for ofre for
kriminalitet med hensyn til rettigheder,
støtte og beskyttelse. Forslaget indebærer, at personer, som har været udsat for
kriminalitet, får en række rettigheder,
uanset hvor i EU forbrydelsen og retsforfølgningen finder sted. Disse rettigheder omfatter blandt andet deltagelse
i straffesagen, information, rådgivning,
tolkning og oversættelse.

Aftale med Europa-Parlamentet om
angreb på informationssystemer

Formandskabet har afsluttet forhandlingerne med Europa-Parlamentet om
direktivforslaget om angreb på informationssystemer (cyber crime). Forslaget
indeholder en række forpligtelser for
medlemsstaterne særligt med hensyn
til kriminalisering af forskellige former
for it-kriminalitet og fastsætter bl.a.
minimumsstandarder for straffene
herfor. Forslaget indeholder desuden
bestemmelser, der har til formål at
forbedre samarbejdet mellem politi og
andre retshåndhævende myndigheder i
medlemsstaterne.

Aftale med Europa-Parlamentet om
reform af EU-domstolen

Det danske formandskab har opnået
politisk enighed mellem Rådet og Europaparlamentet om første del af Domstolsreformen (ændring af Statutten).
EU-domstolen har gennem senere år
oplevet en stærkt stigende sagsmængde
som følge af blandt andet udvidelsen til
27 medlemslande og Lissabontraktatens
udstrækning af EU-domstolens arbejdsområder, hvilket har medført relativt
lange sagsbehandlingstider. Reformen
indebærer en række ændringer af den
interne organisering af arbejdet ved
EU-domstolen med henblik på navnlig
at sikre øget effektivitet. Disse forbedringer skal medvirke til at nedbringe
sagsbehandlingstiden for sager ved
EU-domstolen til gavn for europæiske
borgere og virksomheder.

Aftale med Europa-Parlamentet
om ændringsforslaget til Dublinforordningen

Der er bortset fra ganske få elementer
enighed mellem Rådet og Europa-Parlamentet om ændringsforslaget til den
såkaldte Dublin II-forordning. Dublinreglerne bestemmer blandt andet,
hvilken medlemsstat der er ansvarlig
for behandlingen af asylansøgninger
indgivet af tredjelandsstatsborgere. Der
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er opnået enighed om en varslings- og
beredskabsmekanisme, der skal sikre
solidaritet med medlemslande, som udsættes fra særligt pres fra asylansøgere
og ulovlige indvandrere, og forebygge, at
asylsystemer bryder sammen. Vedtagelsen af en ny fælles tilgang til solidaritet
på asyl- og migrationsområdet i marts
2012 har bidraget positivt til dette
resultat.

Aftale med Europa-Parlamentet om
modtageforhold for asylansøgere

Der er opnået enighed mellem Rådet og
Europa-Parlamentet om ændringsforslaget til det såkaldte modtagelsesdirektiv, som fastlægger minimumsstandarder for modtagelsen af asylansøgere
i medlemsstaterne. De nye regler skal
bl.a. forhindre misbrug af de forskellige
modtagelsessystemer i medlemsstaterne og skabe mere ensartede høje standarder for behandlingen af asylansøgere
og regulere asylansøgeres adgang til
arbejdsmarkedet.

Aftale med Europa-Parlamentet om
ændrede visumregler

Det er meget værdifuldt, at der er opnået enighed mellem Rådet og EuropaParlamentet om indførelse af en ny
mekanisme i den gældende visumforordning, så visumfriheden midlertidigt
kan suspenderes i særligt alvorlige
situationer, hvor visumfrihed misbruges
gennem øget ulovlig indvandring eller
et pludseligt stigende antal asylansøgere uden reelt asylmotiv i et eller flere
medlemsstater. Der vil fortsat skulle
forhandles med Parlamentet for at opnå
enighed om udbygning af forordningens
såkaldte gensidighedsmekanisme, så
der kan følges bedre op på et tredjelands indførelse eller opretholdelse af
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visumpligt over medlemsstater, når det
pågældende lands borgere uden visum
kan rejse ind i Schengen-området.

Aftale i Rådet om tildeling af
kandidatstatus til Serbien

Det Europæiske Råd traf den 1. marts
2012 på anbefaling fra Rådet beslutning
om at give Serbien kandidatstatus. EU
har med beslutningen anerkendt Serbiens fremskridt i EU-reformprocessen
og konstruktive bidrag til dialogen med
Kosovo. Forud gik vanskelige forhandlinger mellem Serbien og Kosovo, der
indgik kompromisser om følsomme
spørgsmål, selv om landene ikke anerkender hinanden. Beslutningen kan få
vidtrækkende konsekvenser for regionen og viser, at medlemsperspektivet
ændrer de regionale dynamikker og kan
bidrage til en stabilisering af situationen
på det vestlige Balkan. For Serbien er
der med beslutningen taget hul på et
nyt kapitel i landets tilnærmelse til EU.
Inden der fastlægges en dato for start af
optagelsesforhandlinger skal Kommissionen vurdere, om Serbien har opnået
den nødvendige grad af overholdelse af
kriterierne for EU-medlemskab.

Aftale i Rådet om åbning af
optagelsesforhandlinger med
Montenegro

Rådet besluttede den 26. juni 2012 at
åbne optagelsesforhandlinger med
Montenegro. Beslutningen blev endosseret af det Europæiske Råd den 28.-29.
juni. Der blev i forlængelse heraf den
29. juni 2012 afholdt en tiltrædelseskonference med Montenegro. Montenegro
blev tildelt EU-kandidatstatus i 2010. Det
Europæiske Råd bad den 9. december
2011 Kommissionen om i første halvdel
af 2012 at udfærdige en fremskridtsrap-

port med henblik på åbning af optagelsesforhandlinger med Montenegro i juni
2012. Kommissionen konkluderede i sin
fremskridtsrapport fra 22. maj 2012, at
Montenegro havde gjort yderligere fremskridt og anbefalede på denne baggrund
en åbning af optagelsesforhandlinger.

Aftale i Rådet om etablering af et
europæisk ”Passenger Name Record”
(PNR) system

Det er lykkedes at opnå opbakning i Rådet til et direktivforslag om anvendelse
af passager-oplysninger med henblik
på bekæmpelse af terrorisme og anden
alvorlig kriminalitet. I en globaliseret
verden spiller oplysninger om rejseruter
og rejsemønstre en meget væsentlig
rolle i forbindelse med efterforskning af
terrorisme og anden alvorlig kriminalitet. Et europæisk PNR-system vil være
med til at sikre de retshåndhævende
myndigheder tidssvarende og effektive
efterforskningsredskaber og dermed bidrage til en sammenhængende indsats
mod terrorisme og anden alvorlig kriminalitet. Spørgsmålet om etableringen
af et europæisk PNR-system har været
drøftet i EU siden 2007.

Aftale i Rådet om handlingsplan om
bekæmpelse af ulovlig indvandring

Rådet har vedtaget en omfattende handleplan om EU’s indsats over for ulovlig
indvandring med fastsættelse af seks
strategiske indsatsområder i forhold til
bekæmpelsen af ulovlig indvandring.
Planen indeholder cirka 80 konkrete
tiltag, herunder styrkelse af samarbejdet med transit- og oprindelseslande,
grænsekontrolsamarbejdet ved de ydre
grænser, den græsk-tyrkiske grænse,
tilbagetagelse af personer uden lovligt
ophold og misbrug af lovlige indvan-

dringskanaler. Handleplanen udgør
en klar oprustning i forebyggelse af og
kampen mod ulovlig indvandring og vil
løbende skulle opdateres med eventuelle nye tiltag. Der er som led i indsatsen over for ulovlig indvandring opnået
enighed med Tyrkiet om indholdet af
en aftale om tilbagetagelse af personer
uden lovligt ophold. Derudover er der
vedtaget et sæt rådskonklusioner om
styrket samarbejde med Tyrkiet på hele
justits- og indenrigsområdet.

Aftale i Rådet om Schengen
governance - ændring af
Schengengrænsekodeksen

Der er opnået enighed i Rådet om en ny
mekanisme, hvor der i ekstraordinære
tilfælde kan genindføres kontrol ved de
indre grænser, hvis en medlemsstat
ikke overholder sine forpligtelser med
hensyn til kontrol af de ydre grænser, og
hvis dette samtidigt medfører en alvorlig
trussel mod den offentlige orden eller
indre sikkerhed i Schengen-området.
Iværksættelsen af den nye mekanisme
sker ved en særlig procedure, hvor
Rådet efter forslag fra Kommissionen
anbefaler en genindførelse af den indre
grænsekontrol imellem en eller flere
medlemsstater. Medlemsstaterne træffer herefter selv beslutning om genindførelse af den indre grænsekontrol.
Forslaget skal forhandles med EuropaParlamentet.

Aftale i Rådet om mere grundige
evalueringer af EU-landenes
overholdelse af Schengen-reglerne

Det er lykkedes at nå til enighed i
Rådet om at styrke kontrollen med
Schengen-landenes overholdelse af
Schengen-reglerne ved at indføre et nyt
Schengen-evalueringssystem. Det nye
23

evalueringssystem skal bl.a. sikre beskyttelsen af de ydre Schengen-grænser
og den frie bevægelighed over de indre
grænser.

Aftale i Rådet om direktiv om
asylprocedurer

Det er lykkedes at opnå enighed i Rådet
om ændringsforslaget til det såkaldte
asylproceduredirektiv, som fastlægger
EU-landenes procedurer for tildeling
og fratagelse af flygtningebeskyttelse. Formålet med de nye regler er
at sikre effektivitet og retssikkerhed
og mere ensartet asylsagsbehandling
i medlemslandene. Der lægges med
forslaget bl.a. op til at fastsætte en frist,
så der som udgangspunkt skal træffes
afgørelse i første instans inden for seks
måneder. Forslaget skal forhandles med
Europa-Parlamentet.

Rådskonklusioner om en ny europæisk
udviklingspolitik og om EU's fremtidige
tilgang til budgetstøtte til tredjelande
Under ledelse af den høje repræsentant
vedtog Rådet en ny udviklingspolitik.
Formålet var at forny EU’s udviklingspolitik i lyset af globale udfordringer som
den økonomiske krise og klimaforandringer, og samtidig gøre EU’s udviklingspolitik mere effektiv og målrettet.
Der lægges vægt på at fremme grøn
vækst, menneskerettigheder, ligestilling,
åbenhed og inddragelse af civilsamfund.
EU vil fremover fokusere gavebistand til
de fattigste lande og indgå andre og nye
former for strategisk samarbejde med
mellemindkomstlande. Samtidig blev
der vedtaget en ny tilgang til budgetstøtte, der skal gøre EU's budgetstøtte
til et mere effektivt virkemiddel også i
skrøbelige stater, blandt andet gennem
en styrket kobling til menneskerettighe24

der og demokrati.

Rådskonklusioner om
antibiotikaresistens

Der er vedtaget rådskonklusioner om
bekæmpelse af antibiotikaresistens. Infektioner med resistente bakterier er
vanskelige at behandle og koster årligt
ca. 25.000 menneskeliv i EU. Samtidig medfører antibiotikaresistens
øgede sundhedsudgifter og nedsat
produktivitet for ca. 1,5 mia. EUR om
året. Rådskonklusionerne sætter fokus
på sammenhængen mellem sygdom og
sundhed hos mennesker og dyr. Skal
resistensen nedbringes, kræver det, at
antibiotikaforbruget bliver mindre hos
mennesker og dyr. Medlemslandene er
enige om at udvikle og implementere
nationale strategier og handlingsplaner
for at bekæmpe antibiotikaresistens
med fokus på rigtig anvendelse af
antibiotika og på at nedsætte behovet
for behandling med antibiotika gennem
forebyggende foranstaltninger.

Vedtagelse af pakke om styrkelse
af menneskerettigheder i EU’s
udenrigspolitik

Der er sikret en styrkelse af menneskerettighedernes placering i EU’s udenrigspolitik gennem en pakke af konkrete
initiativer, der skal styrke EU’s menneskerettighedsprofil både i tredjelande og
i internationale forhandlinger. Pakken
indeholder en strategisk erklæring om
menneskerettigheder som ledetråden i
EU’s udenrigspolitik, en konkret handlingsplan, som skal sikre at EU tager
de nødvendige skridt på menneskerettighedsområdet samt oprettelse af en
funktion som særlig repræsentant for
menneskerettigheder, som bl.a. får til
opgave at drøfte menneskerettigheder

med tredjelande.

kratisk udvikling.

Vedtagelse af ramme for udmøntning
af revisionen af EU’s naboskabspolitik,
bl.a. i lyset af Arabisk forår

Vedtagelse af ramme for øget
samtænkning af EU’s indsatser i
tredjelande

Vedtagelse af styrkede sanktioner
over for bl.a. Iran og Syrien, samt
retningslinjer for EU’s arbejde med
sanktioner

Fremskridt i
tiltrædelsesforhandlingerne med
Island

EU’s forhold til naboskabsområdet er
en central prioritet. Rådet har godkendt
den reviderede samlede naboskabspolitik, ligesom der er opnået enighed
i Rådet om indførelse af øget incitamentsmuligheder samt mulighed for
fratagelsen af støtte ved vedholdende
mangel på reformvilje eller brud på
menneskerettigheder. Derudover er der
indgået migrationspartnerskaber med
hhv. Marokko og Tunesien. Rådet har
tilpasset EU’s politik over for Mellemøsten med hidtil klareste budskaber fra
EU vedr. fortsat fokus på to-statsløsning
og fulgt op med konkrete skridt i forhold
til palæstinensiske økonomi og kontrol
med eget område, herunder i forhold til
bosættervarer.

Sanktioner udgør et væsentligt instrument i EU’s udenrigspolitik. Det danske
formandskab har i tæt samarbejde med
EU’s udenrigstjeneste arbejdet målrettet
på at styrke og forbedre EU’s sanktionsregime. EU har indført omfattende
sanktioner over for Iran og Syrien, bl.a.
olieembargo og sanktioner på det finansielle område. Der er vedtaget retningslinjer, der skal sikre at sanktioner er et
virksomt instrument til at ændre landes
adfærd ved brud på f.eks. menneskerettighederne. Samtidig er sanktionerne
over for Burma lempet, mens sanktionerne overfor Libyen og Elfenbenskysten
er ophævet som reaktion på en demo-

Der er i forbindelse med formandskabet
opnået betydelige fremskridt i arbejdet for en bedre samtænkning af EU’s
forskellige indsatser, både centralt og
på landeniveau. Vedtagelse af Rådets
forhandlingsposition vedr. fremtidens
eksterne finansieringsinstrumenter, der
skal sikre øget fleksibilitet, bedre mulighed for at agere og øget sammenhæng.
Derudover er der – som del af de regionale, samtænkte strategier – truffet
beslutninger om fremskyndelse af Sahelstrategien, fælles antiterror-strategi
for Pakistan, samt oprettet tre nye civile
missioner. Der er derudover opnået
aftale om EU’s langsigtede forpligtelse i
Afghanistan med øget finansiel bistand
til Afghanistan og sikkerhedssituationen,
herunder fortsat polititræning

Der har været god fremdrift i tiltrædelsesforhandlingerne med Island under
dansk formandskab, som er bragt frem
på mange områder, herunder også på
de mere vanskelige. Det er lykkedes, at
åbne et substantielt antal kapitler. I alt
er ved udgangen af dansk formandskab
og siden juni 2011 åbnet 18 forhandlingskapitler, hvoraf ti er foreløbigt
lukkede. Det giver det næstkommende
cypriotiske formandskab et godt grundlag at arbejde videre på.
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5. Den flerårige finansielle
ramme og reformer af fælles
politikker
Fremlæggelse af forhandlingsboks
vedrørende den flerårige finansielle
ramme

Formandskabet har arbejdet hårdt og
professionelt med forhandlingerne om
EU’s flerårige finansielle ramme. På
stats- og regeringschefernes møde den
28.-29. juni 2012 [bød Det Europæiske
Råd det danske formandskabs arbejde
velkommen som basis for de videre forhandlinger]. I det danske formandskabs
aftaleudkast – den såkaldte forhandlingsboks - fastlægges strukturen for
EU’s budget for perioden 2014-2020, og
alle elementer, der skal opnås enighed om, er inkluderet. På baggrund af
formandskabets forberedende arbejde
drøftedes endvidere på mødet den
28.-29. juni, hvordan EU’s kommende
flerårsbudget i videst mulig omfang kan
understøtte vækst og beskæftigelse.
Formandskabet har således leveret
et ambitiøst svar på det mandat, der
blev givet til Danmark af EU’s stats- og
regeringschefer i december 2011: At
forberede grundlaget for de endelige forhandlinger om EU’s flerårige
finansielle ramme, som skal finde sted i
andet halvår af 2012.

Delvis aftale i Rådet om Horisont 2020
Det danske formandskab har opnået
delvis general indstilling om formand26

skabets kompromisforslag til hoved
forordningen for det nye forsknings- og
innovationsrammeprogram, Horisont 2020. Horisont 2020 er en del
af forhandlingerne om den flerårige
finansielle ramme. Kompromisforslaget
fastholder den overordnede struktur
i Kommissionens oprindelige forslag,
der består af tre hovedsøjler: Videnskabelig topkvalitet, Industrielt lederskab
og Samfundsmæssige udfordringer.
Som nyt introduceres blandt andet en
bestemmelse om ”bredere deltagelse”
i det kommende program, en horisontal boks om programmets tværgående
emner samt én ekstra samfundsmæssig
udfordring, der primært kan adresseres
af samfundsvidenskaberne og humaniora. Forslaget understøtter den europæiske vækststrategi, Europa 2020.

Delvis aftale i Rådet om Erasmus for
Alle

Flere borgere og institutioner i EU kan
se frem til endnu bedre muligheder for
at tage et uddannelses- eller praktikophold i udlandet, udveksle undervisere
eller deltage i samarbejdsprojekter med
andre lande. Det er formålet med EU’s
nye program for uddannelse, ungdom
og idræt, Erasmus for Alle, som der
blev opnået politisk enighed om i Rådet
i maj. Programmet skal styrke mobilitet,

samarbejde og politikudvikling mellem institutioner og organisationer på
uddannelses- og ungdomsområdet i og
uden for Europa og derved bidrage til
at styrke internationaliseringen og det
europæiske samarbejde. Erasmus for
Alle samler de eksisterende programmer Livslang Læring og Aktive Unge og
etablerer nye aktiviteter på idrætsområdet.

Delvis aftale i Rådet vedrørende
samhørighedspolitikken

Indenfor reformen af den europæiske
samhørighedspolitik blev der den 24.
april opnået foreløbig enighed vedrørende forhandlingsblokkene for ex ante
konditionalitet, forvaltning og kontrol,
monitorering og evaluering, støtteberettigelse samt store projekter. Den 26.
juni blev der endvidere opnået foreløbig
enighed om forhandlingsblokkene for
tematisk koncentration og målsætning,
finansielle instrumenter, indtægtsgivende projekter og resultatgennemgang.
Der er herved lagt et godt grundlag for
en mere effektiv indsats under samhørighedspolitikken, mens forvaltningen
forenkles. Endvidere blev der vedtaget
en ændring af forordning (EF) 1083/2006
med henblik på at indføre et risikodelingsinstrument for kriseramte lande.

Delvis aftale i Rådet om Connecting
Europe Facility (transport, energi og
digital infrastruktur)

Der blev opnået enighed om forslaget
om oprettelse af Connecting Europe
Facility (CEF) på rådsmødet (TTE) den
7. juni 2012. Hermed er der taget et
afgørende skridt mod at skabe rammerne for, at EU-midler kan gå til at
realisere en sammenhængende, robust
og effektiv infrastruktur i Europa.

CEF’en skal finansiere infrastruktur på
transport-, energi og informations- og
kommunikationsteknologi (IKT) området i perioden 2014-20. Formålet med
forslaget er at fremme den europæiske
vækstdagsorden ved bl.a. at sætte fokus
på grænseoverskridende projekter. Til
eksempel kan den kommende Femern
Bælt-forbindelse modtage støtte fra
CEF’en. Faciliteten hænger tæt sammen
med de sektorspecifikke retningslinjer
på transport- (TEN-T), energi- (TEN-E)
og IKT-området.

Delvis aftale i Rådet om nyt
EU-handlingsprogram for
sundhedsområdet 2014-20

Der er opnået enighed i Rådet om det
kommende EU-handlingsprogram på
sundhedsområdet for 2014-20. Programmet skal bidrage til at 1) fremme af
innovation og bæredygtighed i sundhedsvæsenet, 2) fremme borgernes
adgang til bedre og mere sikre sundhedsydelser, 3) forebygge sygdomme og
fremme sundhed og 4) beskytte borgerne mod grænseoverskridende sundhedstrusler. Programmet kan bruges
til at finansiere projekter og netværkssamarbejde med deltagelse nationale
sundhedsmyndigheder, uddannelsesinstitutioner og andre organisationer,
som er aktive på sundhedsområdet.
Programmets budget vil fastlagt i forbindelse med forhandlingerne om EU’s
flerårige finansielle ramme.

Fremskridtsrapport om reformen af
den fælles landbrugspolitik

Formandskabet har fremlagt en fremskridtsrapport, der gør status og gør
rede for holdningerne i Rådet til de væsentligste elementer i reformen af den
fælles landbrugspolitik, herunder de
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grønne. Formandskabet har fået Kommissionens tilslutning til nogle mere
effektive miljøværktøjer. Det tegner til,
at det fremover bliver muligt at yde engangskompensation til landmænd, der
permanent omlægger driften af et areal,
for eksempel ved etablering af vådområder. Det vil være et vigtigt redskab til at
sikre natur og miljø i Europa. Formandskabet har også opnået større fleksibilitet i landdistriktsprogrammerne. Det
betyder, at man fremover i højere grad
kan fokusere støtten på de udfordringer,
der er relevante i landdistrikterne – for
eksempel miljø- og klimahensyn, så
landbrugspolitikken fremover bliver lidt
grønnere. Formandskabet har således
taget et lille men vigtigt skridt i retningen af en endelig aftale om den fremtidige landbrugspolitik.
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Del III:
Et certificeret bæredygtigt
formandskab
Det har været en af det danske formandskabs målsætninger, at formandskabets resultater bidrager til at sikre en
bæredygtig fremtid for Europa. Samtidig
var det også vigtigt, at formandskabet
blev gennemført på en ansvarlig måde,
som sikrede størst muligt samspil mellem økonomisk ansvarlighed, respekt
for mennesker og respekt for miljøet.
Det Londonbaserede revisionsfirma SGS
tildelte i juni formandskabet ISO20121certificeringen, der gives for bæredygtig
afholdelse af events og Danmark har
dermed ikke alene gennemført det
første bæredygtige EU-formandskab
nogensinde, men også det første store
internationale event, der er certificeret
efter internationale standarder.

initiativer i den logistiske planlægning,
herunder:

Udover bæredygtighed i en miljø- og
klimamæssig forstand var det også nødvendigt, at formandskabet blev afviklet
på en økonomisk ansvarlig måde. For at
sikre dette designede Udenrigsministeriet et koncept, hvorved en bæredygtig
gennemførelse af formandskabet kunne
sikres, uden at dette ville medføre betydelige meromkostninger. Der blev stillet
krav til leverandører, fravalgt bestemte
ydelser (eksempelvis merchandise som
paraplyer og nøgleringe) og indgået
sponsorater med clean-tech virksomheder. Der er gennemført en lang række

•

Miljøcertificering af Eigtveds Pakhus,
Forum Horsens og Bella Center

•

Gæsterne boede på miljømærkede
hoteller

•

Forbud mod flaskevand i
mødecentrene

•

Brug af offentlig transport hvor
muligt

•

Begrænset gavepolitik

•

Bæredygtige måltider

•

Bæredygtigt kontormateriale

•

Gulvtæpper produceret af majs

•

PVC-fri kabler

•

Genbrug af adgangskort og snoren
til at bære dem i

•

Gratis cykler til delegerede i Horsens
og på udvalgte hoteller i København

•

Optimering af kortegekørsel – færre
biler blev sendt på vejene
29

Formandskabets sponsorer på
bæredygtighedsområdet
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•

Som led i at understøtte
den bæredygtige tilgang har
formandskabet indgået en række
sponsorater:

•

Vindmølleindustrien: Grøn strøm

•

Danfoss: Energibesparende
teknologi (termostater) til
mødecentrene

•

DHL: CO2-neutral fragt og
forsendelse

•

SAS: CO2-kompensation af
flyvninger med SAS og grønne
starter og landinger i Københavns
Lufthavn

Bilag:
Det danske formandskabs
samlede resultater
Rådet for almindelige anliggender
(GAC)
•

Førstelæsningsaftale om forordning
om stedfortrædende dommere ved
Retten for EU-personalesager

•

Førstelæsningsaftale om forordning
om ændring af protokollen
vedrørende statutten for Den
Europæiske Unions Domstol og bilag
I hertil

•

Aftale i Rådet om tildeling af
kandidatstatus til Serbien

•

Aftale i Rådet om åbning af
optagelsesforhandlinger med
Montenegro

•

Delvis generel indstilling i Rådet
vedrørende samhørighedspolitikken

•

Fælles udtalelse om og fælles
tilgang til EU’s decentrale agenturer
(Interinstitutionel aftale mellem
Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen)

•

Generel enighed om Rådforordning
om etablering af Instrument for
samarbejde om Nuklear Sikkerhed

•

Generel enighed om Rådsforordning
om EU-støtte til nuklear nedlukning
i Litauen

•

Generel enighed om Rådsforordning
om EU-støtte til nuklear nedlukning i
Bulgarien og Slovakiet

•

Rådskonklusioner vedrørende

færdiggørelsen af revisionen af EU
strategien for Østersøområdet
•

Interinstitutionel aftale mellem
Europa-Parlamentet og Rådet
om fremsendelse til EuropaParlamentet og dettes behandling af
Rådets klassificerede informationer
på andre områder end dem, der er
omfattet af den fælles udenrigs- og
sikkerhedspolitik

•

Fremlæggelse af formandskabets
forhandlingsboks som udgangspunkt
for de videre forhandlinger.
Formandskabet har således leveret
et ambitiøst svar på det mandat, der
blev givet til Danmark af EU’s statsog regeringschefer i december
2011: At forberede grundlaget for
de endelige forhandlinger om EU’s
flerårige finansielle ramme, som
skal finde sted i andet halvår af 2012

Rådet for udenrigsanliggender
•

Forbedret samarbejde mellem
den fælles udenrigstjeneste og
det roterende formandskab,
herunder etablering af faste
koordinationsmekanismer og
implementering af retningslinjer for
lokalt samarbejde og øget praktisk
samarbejde

•

Vedtagelse af pakke for styrket
fokus på menneskerettigheder i
EU’s udenrigspolitik med strategisk
erklæring, handlingsplan og en
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særlig repræsentant
•

Vedtagelse af substantielle
sanktionspakker på især Iran
og Syrien, inkl. olieembargo.
Suspension af størsteparten af
sanktionerne over for Burma i
reaktion på demokratisk udvikling

•

Vedtagelse af reviderede
retningslinjer for EU’s restriktive
foranstaltninger (sanktioner)

•

Vedtagelse af tre civile CSDP
missioner integreret i bredere
politiksammenhæng. Fremskyndelse
af Sahelstrategi og lancering af civil
rådgivermission til i første omgang
Niger

•

Generel delvis indstilling
vedr. pakken af eksterne
finansieringsinstrumenter
omfattende revision af Den
Europæiske Udviklingsfond,
udviklings-, naboskabs-,
førtiltrædelses-, stabilitets- og
menneskerettighedsinstrumentet
samt instrumentet for nukleart
samarbejde. Desuden generel
delvis indstilling om etablering af
nyt partnerskabsinstrument og
partnerskab med Grønland

•

•
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Implementering af den
differentierede tilgang for
naboskabspolitikken via politisk
endossering af meddelelse om
naboskabspolitikken og revision af
ENI forordningen med indførelse
af øget incitamentsmuligheder
og mulighed for fratagelsen af
støtte ved vedholdende mangel
på reform vilje eller brud på
menneskerettigheder
Vedtaget forhandlingsmandat
om indgåelse af
migrationspartnerskaber med hhv.
Marokko og Tunesien. Støtte til
Parlamentets godkendelse af aftalen
med Marokko om handel med

landbrugs- og fiskerivarer
•

Omfattende rådskonklusioner
om EU’s langsigtede forpligtelse
i forhold til Afghanistan, inkl.
forpligtelse på øget finansiel bistand,
herunder sikkerhedssituationen,
inkl. fortsat polititræning. Desuden
vedtagelse af en EU antiterrorstrategi for Pakistan med fokus
på fremme af retssikkerhed samt
imødegåelse af voldelig ekstremisme

•

Omfattende rådskonklusioner om
Mellemøsten med hidtil klareste
budskaber fra EU vedr. fortsat
fokus på to-statsløsning. Konkrete
skridt til støtte for palæstinensiske
økonomi og kontrol med eget
område, herunder i forhold til
bosættervarer

Rådet for udenrigsanliggender
(Udvikling)
•

Rådskonklusioner vedrørende
forbedring af virkningen af EU's
udviklingspolitik: En dagsorden for
forandring

•

Rådskonklusioner vedrørende EU's
fremtidige tilgang til budgetstøtte til
tredjelande

•

Rådskonklusioner vedrørende EUrapport 2011 om udviklingsvenlig
politikkohærens

•

Rådskonklusioner vedrørende
Årsrapporten for 2012 til Det
Europæiske Råd om EU's
udviklingsbistandsmål

•

Rådskonklusioner vedrørende
Styrkelse af modstandskraften mod
fødevare-kriser på Afrikas Horn

•

Rådskonklusioner om en styrket
strategisk tilgang til migration
og mobilitet med en tættere
kobling mellem EU’s eksterne
migrationspolitik og udenrigs- og
udviklingspolitikkerne

•

Styrkelse af AVS-EU samarbejdet
med beslutninger om Sydsudans
tiltrædelse af Cotonouaftalen og
fælleserklæringer om hhv. Rio+20 og
migration og udvikling

Rådet for udenrigsanliggender
(Handel)
•

Førstelæsningsaftale om forordning
om anvendelse af et arrangement
med generelle toldpræferencer
(GSP-forordning)

•

Førstelæsningsaftale om forordning
om overgangsordninger for
bilaterale investeringsaftaler mellem
medlemslandene og tredjelande
(politisk aftale - første læsning)

•

Generel indstilling om forordning
om midlertidige toldpræferencer til
Pakistan

•

Rådsbeslutning om godkendelse af
anmodning til WTO om undtagelse
fra GATT-handelsreglerne mhp.
midlertidige toldpræferener til
Pakistan

•

Rådsbeslutning om indgåelse af
aftale om geografiske indikationer
med Georgien

•

Rådsbeslutning om og påførelse
af flerpartshandelsaftalen med
Colombia og Peru

•

Rådsbeslutning om og påførelse af
underskrift af associeringsaftalen
med Centralamerika

sanktioner mod Syrien
•

Rådskonklusioner om handel,
vækst og udvikling på baggrund af
meddelelse fra Kommissionen

•

Beslutning om at indlede
forhandlinger om en frihandelsaftale
med Vietnam

•

Beslutning om at indlede
forhandlinger om en frihandelsaftale
med Armenien

•

Enighed i Rådet om formandens
opsummering af handels bidrag
til vækst og beskræftigelse som
forberedelse af DER juni

•

Enighed i Rådet om Kommissionens
non-paper vedrørende en
intensiveret EU-indsats for at
fremme grøn handelsliberalisering

•

Foreløbig rapport fra EU-USA
højniveauarbejdsgruppe om
kommende uddybning af handels- og
investeringsrelationer

•

Første forhandlingsrunder om
frihandelsaftaler med Georgien,
Moldova og Armenien

•

Tidlig andenlæsningsaftale om
forordning om overgangsordninger
for bilaterale investeringsaftaler
mellem medlemslandene og
tredjelande (politisk aftale - første
læsning)

•

Underskrift af Anti
Piratkopieringsaftalen

•

Færdiggørelse af forundersøgelser
til en frihandelsaftale med Japan

•

Rådsbeslutning om og underskrift af
aftale med Moldova om Geografiske
Indikationer

•

Rådsbeslutning om og underskrift
af GATT art. XXVIII-aftaler med
Brasilien og Thailand om forarbejdet
fjerkrækød

Rådet for det økonomiske og
finansielle område (ECOFIN)
•

Førstelæsningsaftale om forordning
om derivathandel

•

Rådsbeslutning om udvidelse af
sanktioner mod Iran

•

•

Rådsbeslutning om udvidelse af

Førstelæsningsaftale om ændring
af forordning om rammeprogram
for konkurrenceevne og innovation
(2007-2013) [Pilotprojekt for
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projektobligationer]

34

•

Generel indstilling i Rådet om
kapitalkravsdirektivet

•

Generel indstilling i Rådet om
revision af forordningen om
kreditvurderingsbureauer

•

Generel indstilling i Rådet om
boligkreditdirektivet

•

Generel indstilling i Rådet om
transparensdirektivet

•

Politisk enighed i Rådet om
formandskabets kompromisforslag
vedrørende Kommissionens
forslag til retsakter vedrørende
styrket økonomisk samarbejde i
eurolandene, ”two-pack”

•

Vedtagelse af landespecifikke
anbefalinger

•

Vedtagelse af økonomisk-politiske
retningslinjer på baggrund
af Kommissionens Årlige
Vækstundersøgelse

•

Vedtagelse af Rådets henstilling
til Ungarn vedrørende korrektion
af landets uforholdsmæssigt store
underskud

•

Vedtagelse af rådsbeslutning om
ophævelse af Bulgariens procedure
for uforholdsmæssigt store
underskud

•

Vedtagelse af rådsbeslutning om
ophævelse af suspendering af midler
under samhørighedsfonden for
Ungarn

•

Vedtagelse af rådsbeslutning om
ophævelse af Tysklands procedure
for uforholdsmæssigt store
underskud

•

Vedtagelse af rådsbeslutning
om suspendering af
Ungarns forpligtelser under
samhørighedsfonden

•

Vedtagelse af rådsbeslutning

vedrørende Ungarns manglende
effektive tiltag til efterlevelse af
henstilling af 7. juli 2009
•

Vedtagelse af en
gennemførelsesafgørelse om
bemyndigelse til Spanien og
Frankrig til at indføre en særlig
foranstaltning, der fraviger artikel 5 i
momssystemdirektivet

•

Vedtagelse af revideret
adfærdskodeks for Stabilitets- og
Vækstpagten

•

Vedtagelse af rådsforordning om
administrativt samarbejde på
punktafgiftsområdet

•

Vedtagelse af fælles EUholdninger (Terms of Reference)
til G20-møderne for økonomiog finansministre samt
centralbankchefer den 25.-26.
februar 2012 samt den 19.-20. april
2012

•

Vedtagelse af fælles EU-statement
til IMF’s forårsmøde den 20.-21. april

•

Rådskonklusioner om den
Europæiske Revisionsrets
særberetning nr. 13/2011:
“Forebygges og afsløres
momsunddragelse ved kontrollen af
toldprocedure 42?”

•

Rådskonklusioner om Den
Grønne Klimafond, herunder om
udnævnelse af en repræsentant for
Den Europæiske Union til medlem
af bestyrelsen for Den Grønne
Klimafond

•

Rådskonklusioner om
klimafinansiering –
opstartsfinansiering

•

Rådskonklusioner om
klimafinansiering som opfølgning
på FN’s klimakonference (COP17/
CMP7) i Durban

•

Rådskonklusioner vedrørende Det

Europæiske Semester, herunder
Europluspagten
•

Rådskonklusioner vedrørende
forhandlingerne om den flerårige
finansielle ramme som byder
fremskridtene opnået under det
danske formandskab velkommen
som grundlag for de endelige
forhandlinger

•

Rådskonklusioner vedrørende
momssystemets fremtid

•

Rådskonklusioner vedrørende
proceduren for makroøkonomiske
ubalancer

•

Fremskridtsrapport om revision af
MiFID-direktivet

•

Fremskridtsrapport om revision af
markedsmisbrugsdirektivet

•

Fremskridtsrapport om
forordning vedrørende centrale
værdipapirdepoter

Rådet for samarbejdet om retlige og
indre anliggender (RIA)

om forordning, der fastsætter
procedurerne til afgørelse af, hvilken
medlemsstat der er ansvarlig for
behandlingen af en ansøgning om
international beskyttelse (bortset
fra ganske få elementer) (Dublinforordningen) (omarbejdelse)
•

Tidlig andenlæsningsaftale om
ændring af beslutning, der etablerer
fra Europæiske flygtningefond i
perioden 2008 til 2013 som en del af
det generelle program ”solidaritet og
håndtering af migrationsstrømme”

•

Forhandlinger afsluttet med
Europa-Parlamentet om forordning
om markedsføring og brug af
sprængstofprækursorer

•

Forhandlinger afsluttet med
Europa-Parlamentet om
ændring af forordning om en
Schengengrænsekodeks og
konventionen om gennemførelse
af Schengen-aftalen (tekniske
ændringer)

•

Generel indstilling om
direktiv om anvendelse af
passagerlisteoplysninger til at
forbygge, opdage, efterforske og
retsforfølge terrorhandlinger og grov
kriminalitet

•

Førstelæsningsaftale om direktiv
om fastlæggelse af standarder
for modtagelse af asylansøgere i
medlemsstaterne (bortset fra et
enkelt element) (Omarbejdning)

•

Førstelæsningsaftale om direktiv
om minimumsstandarder for ofre
for kriminalitet med hensyn til
rettigheder, støtte og beskyttelse

•

Generel indstilling om direktiv om
ret til adgang til advokatbistand
i straffesager og ret til
kommunikation ved anholdelse

•

Førstelæsningsaftale om forordning
om ændring af forordning om
fastlæggelse af listen over de
tredjelande, hvis statsborgere
skal være i besiddelse af visum
ved passage af de ydre grænser,
og listen over de tredjelande, hvis
statsborgere er fritaget for dette krav
(bortset fra beslutningsprocedurer
ved anvendelse af
gensidighedsmekanismen)

•

Generel indstilling om forordning
om retternes kompetence og om
anerkendelse og fuldbyrdelse
af retsafgørelser på det civilog handelsretlige område
(omarbejdning)

•

Generel indstilling til direktiv om
fælles procedurer for tildeling
og fratagelse af international
beskyttelsesstatus (omarbejdning)

•

Generel indstilling til forordning

•

Tidlig andenlæsningsaftale
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om indførelse af en evaluerings- og
overvågningsmekanisme til kontrol
af anvendelsen af Schengenreglerne
•

•

•

•
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Generel indstilling til forordning
om ændring af forordning om en
Schengengrænsekodeks (fælles
regler for midlertidig genindførelse
af grænsekontrol ved de indre
grænser under ekstraordinære
omstændigheder)
Generel indstilling til direktiv om
indrejse- og opholdsbetingelser for
virksomhedsinternt udstationerede
tredjelandsstatsborgere (ICTdirektivet)
Delvis general indstilling om
forordning, der fastlægger
finansieringsprogrammet i perioden
2014-2020 på området for retlige
anliggender
Delvis generel indstilling om
forordning, der fastlægger
finansieringsprogrammet i perioden
2014-2020 om programmet
for rettigheder, ligestilling og
unionsborgerskab

•

Delvis generel indstilling om direktiv
om strafferetlige sanktioner for
insiderhandel og kursmanipulation

•

Enighed i Rådet om at sikre fremdrift
af forhandlingerne med Europarådet
om Den Europæiske Unions
tiltrædelse af Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention

•

Enighed i Rådet om oversendelse
af forslag til rådsafgørelse om
oprettelse af en flerårig ramme for
Den Europæiske Unions Agentur
for Grundlæggende Rettigheder for
2013-2017 til Europa-Parlamentet
med henblik på godkendelse

•

Godkendelse i Rådet af
handlingsplan kaldet "EU's indsats
mod migrationspresset - En
strategisk reaktion"

•

Indgåelse af aftale mellem Amerikas
Forenede Stater og Den Europæiske
Union om anvendelse og overførsel
af passagerlisteoplysninger til United
States Department of Homeland
Security

•

Indgåelse af revideret
visumlempelsesaftale med Moldova

•

Indgåelse af revideret
visumlempelsesaftale med Ukraine

•

Politisk aftale i trilog med EuropaParlamentet om direktiv om angreb
på it-systemer

•

Rådskonklusioner om
yderligere styrkelse af effektiv
grænseoverskridende udveksling af
retshåndhævelsesoplysninger

•

Rådskonklusioner vedrørende
afradikalisering og afstandtagen fra
terrorvirksomhed

•

Rådskonklusioner vedrørende den
10. Eurojust-rapport (kalenderåret
2011)

•

Rådskonklusioner vedrørende
en fælles ramme for reel og
praktisk solidaritet over for de
medlemsstater, hvis asylsystemer er
under særligt pres, bl.a. på grund af
blandede migrationsstrømme

•

Rådskonklusioner vedrørende en ny
EU-narkotikastrategi

•

Rådskonklusioner vedrørende
godkendelse af EUarbejdsprogrammet for 20112013 vedrørende yderligere
foranstaltninger, der skal maksimere
tryghed og sikkerhed i forbindelse
med sportsbegivenheder, især
fodboldkampe, med en international
dimension

•

Rådskonklusioner vedrørende
Kommissionens 2011-rapport om
anvendelsen af EU's Charter om
grundlæggende rettigheder

•

•

Rådskonklusioner vedrørende
oprettelse af et europæisk center til
bekæmpelse af it-kriminalitet
Rådskonklusioner vedrørende
oprettelsen af en global alliance
mod seksuelt misbrug af børn på
internettet

•

Rådskonklusioner vedrørende
retningslinjer for en styrket politisk
styring af Schengensamarbejdet

•

Rådskonklusioner vedrørende
styrket og mere effektiv anvendelse
af Europols informationssystem i
indsatsen mod grænseoverskridende
kriminalitet, der bl.a. begås af
omrejsende kriminelle

•

Rådskonklusioner vedrørende
udvikling af samarbejde med Tyrkiet
på området for retlige og indre
anliggender

•

Rådsbeslutning om undertegelse
på vegne af den Europæiske Union
af aftale mellem Den Europæiske
Union og Republikken Tyrkiet om
tilbagetagelse af personer, der er
bosiddende uden tilladelse

•

Vedtagelse af direktiv om adgang til
information i straffesager

•

Vedtagelse af forordning om
kompetence, lovvalg, anerkendelse
og fuldbyrdelse af retsafgørelser
vedrørende arv, og om accept og
fuldbyrdelse af officielt bekræftede
dokumenter vedrørende arv og om
indførelse af et europæisk arvebevis

social sikring
•

Delvis generel indstilling om EUprogrammet for Social Udvikling og
Innovation for 2014-2020

•

Delvis generel indstilling om
forslaget til forordning om Sundhed
for Vækst-programmet, det tredje
flerårige EU-handlingsprogram for
sundhed for perioden 2014-2020

•

Vedtagelse af landespecifikke
anbefalinger

•

Vedtagelse af direktiv 2012/11/EU
om ændring af direktiv 2004/40/
EF om minimumsforskrifter for
sikkerhed og sundhed i forbindelse
med arbejdstagernes eksponering
for risici på grund af fysiske
agenser (elektromagnetiske
felter) - forlængelse af
implementeringsfristen

•

Rådskonklusioner om opfølgning
på det første europæiske semester
og tematisk overvågning af
beskæftigelses- og socialpolitikker

•

Rådskonklusioner om følgerne af
antibiotikaresistens i den humane
og den veterinære sektor – et ”One
Health” perspektiv

•

Rådskonklusioner vedrørende
imødegåelse af de demografiske
udfordringer gennem øget
deltagelse på arbejdsmarkedet og i
samfundet for alle

•

Rådskonklusioner
vedrørende opfølgning på
Beijinghandlingsprogrammet
fokusområde K: ”Ligestilling og
miljøet; bedre beslutningstagning,
kvalifikationer og konkurrenceevne
inden for politikken for modvirkning
af klimaændringer i EU.”

•

Fremskridtsrapport om direktiv om
gennemførelse af princippet om
ligebehandling af alle uanset religion
eller tro, handicap, alder eller

Rådet for beskæftigelse, socialpolitik,
sundhed og forbrugerpolitik (EPSCO)
•

•

Førstelæsningsaftale mellem
Europa-Parlamentet og Rådet om
ændring af lægemiddeldirektivet
og – forordningen for så vidt angår
lægemiddelovervågning
Førstelæsningsaftale om ændringer
til forordningen om koordination af
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seksuel orientering
•

Fremskridtsrapport om
udstationeringssager (forslag til
direktiv om bedre håndhævelse
af udstationeringsdirektivet og
forslag til forordning om udøvelse af
konfliktretten inden for rammerne af
fri bevægelighed)

•

Fremskridtsrapport vedr. forslag til
forordning om globaliseringsfonden
2014-2020

•

Fremskridtsrapport om forslag
til ændring af direktiv om
minimumsforskrifter for sikkerhed
og sundhed i forbindelse med
arbejdstagernes eksponering for
risici på grund af fysiske agenser
(elektromagnetiske felter)

hovedforordningen for forskningsog innovationsprogrammet (Horisont
2020)
•

Delvis generel indstilling i Rådet om
COSME-programmet

•

Delvis generel indstilling i Rådet om
Forbrugerprogrammet

•

Vedtagelse af Rådets afgørelse
om Den Europæiske Unions
holdning i forbindelse med en
afgørelse, som skal vedtages af
den blandede kommission, der er
oprettet i henhold til konventionen
af 20. maj 1987 om en fælles
forsendelsesprocedure, og den
blandede kommission, der er
oprettet i henhold til konventionen
af 20. maj 1987 om forenkling af
formaliteterne i samhandelen,
og som vedrører en opfordring til
Kroatien og Tyrkiet om at tiltræde
disse konventioner

•

Vedtagelse af Rådets afgørelse om
den holdning, som Den Europæiske
Union skal indtage i Det Blandede
Toldsamarbejdsudvalg EU-USA
om gensidig anerkendelse af
Den Europæiske Unions program
"Autoriserede økonomiske
operatører" og Amerikas Forenede
Staters program "Customs-Trade
Partnership Against Terrorism

•

Vedtagelse af Rådets
afgørelse om indgåelse af den
regionale konvention om panEuro-Middelhavsregler for
præferenceoprindelse

•

Vedtagelse af Rådets forordning
om ændring af forordning (EU) nr.
7/2010 om åbning og forvaltning
af autonome EU-toldkontingenter
for visse landbrugs- og
industriprodukter

•

Vedtagelse af Rådets forordning
om ændring af forordning (EU) nr.
1344/2011 om suspension af den

Rådet for konkurrenceevne
•

Vedtagelse af aftale om det fælles
europæiske patentdomstolssystem

•

Førstelæsningsaftale om
Standardiseringsforordningen

•

Førstelæsningsaftale om direktiv om
forældreløse værker

•

Førstelæsningsaftale om direktiv om
Sammenkobling af selskabsregistre

•

Førstelæsningsaftale om forordning
om Informationssystem for det Indre
Marked (IMI)

•

Generel indstilling i Rådet om
forordning om socialøkonomiske
iværksætterfonde

•

Førstelæsningsaftale om forordning
om venturekapital fonde

•

Førstelæsningsaftale om
Alternative og online tvistløsninger i
forbrugersager (ADR/ODR)

•

Generel indstilling i Rådet om
Revision af EU’s regnskabsregler
(4.og 7. regnskabsdirektiv)

•
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Delvis general indstilling om

fælles toldtarifs autonome toldsatser
for visse landbrugs-, fiskeri- og
industriprodukter

sanktionsinstrument til brug over
for tredjelande, der tillader ikkebæredygtigt fiskeri

•

Rådskonklusioner
vedrørende europæiske
innovationspartnerskaber

•

Førstelæsningsaftale om
overgangsforslag for direkte
betalinger 2013

•

Rådskonklusioner vedrørende
governance og det digitale indre
marked

•

Generel indstilling om den fælles
fiskeripolitik ("Grundforordningen")

•

Rådskonklusioner vedrørende smart
regulering

•

Generel indstilling om den fælles
markedsordning for fiskevarer og
akvakulturprodukter

•

Mandat til forhandling af WHO FCTC
protokol om bekæmpelse af illegal
handel med tobaksprodukter

•

Generel indstilling om fjernelse af
hajfinner om bord på fartøjer

•

Mandat til forhandling med
Europa-Parlamentet om forslag til
Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om toldmyndighedernes
håndhævelse af intellektuelle
ejendomsrettigheder

•

Generel indstilling om fødevarer
bestemt til spædbørn og småbørn
samt fødevarer til særlige
medicinske formål

•

Vedtagelse af en flerårig
genopretningsplan for almindelig
tun i det østlige Atlanterhav og
Middelhavet

•

Vedtagelse af forhandlingsmandat
om fiskeripartnerskabsaftale
mellem EU/Kiribati

•

Vedtagelse af forhandlingsmandat
om fiskeripartnerskabsaftale
mellem EU/Madagascar

•

Vedtagelse af forhandlingsmandat
om fiskeripartnerskabsaftale
mellem EU/Marokko

•

Vedtagelse af forhandlingsmandat
om fiskeripartnerskabsaftale
mellem EU/Mauritius

•

Vedtagelse af forhandlingsmandat
om fiskeripartnerskabsaftale
mellem EU/Solomon øerner

•

Vedtagelse af forordning om Den
Europæiske Fiskerifond for så
vidt angår visse bestemmelser
om finansiel forvaltning for visse
medlemsstater, som er i eller trues
af alvorlige vanskeligheder med
hensyn til deres finansielle stabilitet

•

•

•

Fremskridtsrapport (Horisont
2020 – underliggende retsakter)
for forordningen vedrørende
regler for deltagelse I Horisont
2020, forslag til rådsafgørelse om
særprogrammet for implementering
af Horisont 2020 samt forslag til
Rådets forordning om forsknings- og
uddannelsesprogrammet for Det
Europæiske Atomenergifællesskab
(2014-2018)
Fremskridtsrapport for arbejdet med
forordningen for EIT (Det Europæiske
Institut for Innovation og Teknologi)
samt forslag til en afgørelse for en
strategisk innovationsdagsorden for
EIT (SIA)
Fremskridtsrapport om
udbudsdirektiverne

Rådet for landbrug og fiskeri
•

Førstelæsningaftale om
kvalitetsordninger for
landbrugsprodukter

•

Førstelæsningsaftale om et generelt
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•

Vedtagelse af forordning om
kontraktforhold i mejerisektoren
("Mælkepakken")

•

Vedtagelse af forordning om åbning
af et autonomt toldkontingent for
import af oksekød af høj kvalitet

•

Vedtagelse af fælles EUretningslinjer forud for G20viceministermødet om landbrug den
17-18. maj, Mexico City

•

Mandat til forhandling med EuropaParlamentet om om bevarelse
og bæredygtig udnyttelse af
fiskeressourcerne som led i den
fælles fiskeripolitik (12 sømilregimet)

•

Rådsbeslutning om udpegning af
bestyrelsesmedlemmer til EFSA

•

Vedtagelse af rådsforordning om
tildeling af fiskerimuligheder i
medfør af protokollen mellem EU/
Mozambique

•

Rådsbeslutningkonklusioner
vedrørende fælles holdning forud
for møde i den international
vinorganisation (OIV)

•

Indgået fiskeriprotokol EU/Grønland

•

Rådskonklusioner om dyrevelfærd

•

Indgået fiskeriprotokol EU/Guinea
Bissau

•

•

Indgået fiskeriprotokol EU/Kiribati

Rådskonklusioner vedrørende den
eksterne dimension af den fælles
fiskeripolitik

•

Indgået fiskeriprotokol EU/Solomon
øerne

•

•

Politisk enighed i Rådet om
et forhandlingsmandat for
Berringshavs konventionen

Rådskonklusioner vedrørende det
europæiske innovationspartnerskab
om landbrugets produktivitet og
bæredygtighed

•

Rådskonklusioner vedrørende
en EU strategi i relation
til den Internationale
Plantebeskyttelseskonvention (IPPC)

•

Undertegnelse af protokol mellem
EU/Mozambique i relation til FPA

•

Fremskridtsrapport om Den
Europæiske Hav- og Fiskerifond

•

Fremskridtsrapport om elektronisk
identifikation af kvæg

•

Fremskridtsrapport om reformen af
den fælles landbrugspolitik

•

Politisk enighed om beskyttelsen
af arten djævlerokke og visse
fiskerimuligheder

•

Politisk enighed om rådsbeslutning
om indgåelse af protokol mellem
EU/Grønland i relation til FPA

•

Politisk enighed om tildeling af
fiskerimuligheder i medfør af
protokollen mellem EU/Grønland

•

Politisk enighed om undertegnelse
af protokol mellem EU/Grønland i
relation til FPA

•

•
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Parlamentet om flerårig plan for
vestlig hestemakrel

Mandat til forhandling med
Europa-Parlamentet om definition,
beskrivelse, præsentation,
mærkning og beskyttelse af
geografiske betegnelser for
aromatiserede vinprodukter
Mandat til forhandling med Europa-

Rådet for miljø
•

Førstelæsningsaftale om forordning
om eksport og import af farlige
kemikalier

•

Førstelæsningsaftale om direktiv om
risikovirksomheder

•

Førstelæsningsaftale om direktiv om
svovlindhold i marine brændsler

•

•

Formandskabskonklusioner om
Kommissionens meddelelse
om Køreplan for omstilling
til en konkurrencedygtig
lavemissionsøkonomi i 2050
Implementering af ny EUsamarbejdsstruktur til
sikring af større kontinuitet
i EU’s interessevaretagelse i
forhandlingerne under FN’s
klimakonvention

•

Indgåelse af synligt strategisk
samarbejde mellem EU, de små
østater, de fattigste udviklingslande
og andre ambitiøse lande om de
internationale klimaforhandlinger

•

Rådsbeslutning om ændringaf tillæg
III til konventionen om international
handel med udryddelsestruede vilde
dyr og planter (CITES)

•

Rådsbeslutning om ændring af
bilag II og III til protokollen om
særligt beskyttede områder og
den biologiske mangfoldighed i
Middelhavet til konventionen om
beskyttelse af havmiljøet - og
kystnæreområder i Middelhavet

•

Rådsbeslutning om tiltrædelse
af protokollen om beskyttelse af
Middelhavet mod forurening som
følge af udforskning og udnyttelse
af kontinentalsoklen og havbunden
og dens undergrund - Barcelona
(off-shore)

•

Rådskonklusioner forud for
11. partskonference under
Biodiversitetskonvnetionen (COP 11)

•

Rådskonklusioner forud for
internationale forhandlinger om den
globale kemikaliestrategi og en ny
kviksølvkonvention

•

Rådskonklusioner vedr. Rio+20: Veje
til bæredygtig fremtid

•

Rådskonklusioner vedrørende et 7
miljhandlingsprogram

•

Rådskonklusioner vedrørende
opfølgning på FN’s klimakonference
(COP17/CMP7) i Durban

•

Vedtagelse af og indmeldelse
til FN’s Klimasekretariat af 18
EU submissions indeholdende
redegørelser for EU’s holdning til en
række forhandlingsområder under
klimakonventionen

Rådet for transport,
telekommunikation og energi (TTE)
•

Førstelæsningsaftale mellem
Rådet og Europa-Parlamentet om
energieffektivitetsdirektivet og om
ophævelse af direktiver 2004/8/EF og
2005/32/EF

•

Førstelæsningsaftale om beslutning
om informationsudveksling ved
medlemsstaternes indgåelse
af aftaler med tredjelande på
energiområdet

•

Førstelæsningsaftale om forordning
om dobbeltskrogede tankskibe

•

Andenlæsningsløsning
om forordning om EU’s
søsikkerhedsagentur, EMSA

•

Førstelæsningsaftale om
roamingforordning

•

Førstelæsningsaftale om STCWkonventionen

•

Andenlæsningsløsning om direktiv
om oprettelse af et fælles europæisk
jernbaneområde (omarbejdning)

•

Generel indstilling om forordning
om fastsættelse af bestemmelser
og procedurer for indførelse af
støjrelaterede driftsrestriktioner
i Unionens lufthavne inden for en
afbalanceret strategi

•

Generel indstilling om forordning
om groundhandling-ydelser i EU’s
lufthavne

•

Generel indstilling om forordning
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•

Rådet for uddannelse, ungdom, kultur
og sport

Delvis generel indstilling om
forordning om etablering
og drift af de Europæiske
satellitnavigationssystemer

•

Førstelæsningsaftale om direktiv
om visse tilladte anvendelser af
forældreløse værker

•

Delvis generel indstilling om
"Erasmus for Alle", EU-programmet
for uddannelse, ungdom og idræt

•

Delvis generel indstilling om
forordning om oprettelse af
Connecting Europe Facility

•

•

Aftale i Rådet om ny aftale
mellem EU og USA om fælles
energimærkning af kontorudstyr
(Energy Star) for perioden 20132018, samt implementerende
forordning

Delvis generel indstilling om
forordning om oprettelse af
programmet til ”Et Kreativt Europa”

•

Delvis generel indstilling om
Rådets forordning om oprettelse af
programmet "Europa for Borgerne"
for perioden 2014-2020

•

Færdigforhandling af luftfartsaftale
med Israel

•

•

Formandskabskonklusioner om
Kommissionens meddelelse om
Energikøreplan 2050

Enighed i Rådet om EU position
forud for møder i WADA den 17.-18.
maj 2012

•

Enighed i Rådet om EU-bidrag
til første fase af revision af det
internationale anti-doping kodeks

•

Vedtagelse af henstilling med
henblik på Rådets afgørelse om
udpegelse af Den Europæiske
Kulturhovedstad 2016 i Spanien og
Polen

•

Vedtagelse af Rådets og
Kommissionens fælles rapport
2012 om strategirammen for
det europæiske samarbejde på
uddannelsesområdet ("ET 2020"),
herunder fremtidige prioriteter for
samarbejdet

•

Rådskonklusioner vedrørende
bekæmpelse af doping inden for
rekreativ sport

•

Rådskonklusioner vedrørende
beskæftigelsesegnethed for
dimittender

•

Rådskonklusioner vedrørende
digitalisering og onlineadgang
for kulturelt materiale og digital
opbevaring

•

•

Rådsbeslutning om mandat til
Kommissionen til forhandlinger
med Rusland og Hviderusland om
administrationen af elnettet i de
baltiske lande
Undertegnelse af luftfartsaftale med
Moldova

•

Fremskridtsrapport om
direktivforslag vedrørende den
internationale konvention om
søfarendes arbejdsforhold (MLCkonventionen)

•

Fremskridtsrapport om
forhandlinger af forslag til forordning
om sikkerhed ved offshore olie- og
gasprospekterings-, efterforskningsog produktionsaktiviteter

•
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om retningslinjer for det
transeuropæiske transportnet

Fremskridtsrapport om
forhandlingerne af forslag til
forordning om retningslinjer for den
transeuropæiske energiinfrastruktur

•

Rådskonklusioner vedrørende
fremme af unges kreative og
innovative potentiale

•

Rådets udnævnelse af fire
medlemmer af den europæiske
jury for EU-tiltag vedrørende det
europæiske kulturarvsmærke

•

Udvælgelse af to medlemsstater
med henblik på Rådets udpegelse
af to eksperter til juryen vedrørende
Den Europæiske Kulturhovedstad
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