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van:
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het secretariaat-generaal van de Raad
de delegaties

Betreft:

Bijeenkomst van de Europese Raad (21 en 22 maart 2019)
– Conclusies

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad op bovengenoemde
bijeenkomst heeft aangenomen.

EUCO 1/19

NL

Conclusies – 21 en 22 maart 2019
I.

BANEN, GROEI EN CONCURRENTIEVERMOGEN

1.

De Europese Raad heeft van gedachten gewisseld over de huidige economische situatie. Hij
hecht zijn goedkeuring aan de prioritaire beleidsgebieden van de jaarlijkse groeianalyse en
verzoekt de lidstaten deze prioriteiten in hun komende nationale hervormingsprogramma's en
stabiliteits- of convergentieprogramma's te verwerken, met als doel het bevorderen van groei
en banen door investeringen en hervormingen. Hij hecht tevens zijn goedkeuring aan de
ontwerpaanbeveling van de Raad over het economisch beleid van de eurozone.

2.

Een sterke economische basis is van essentieel belang voor de welvaart en het concurrentievermogen van Europa en voor Europa's rol op het wereldtoneel. Dit vereist een geïntegreerde
aanpak waarbij de huidige en opkomende mondiale, technologische, veiligheids- en
duurzaamheidsuitdagingen worden aangegaan en alle relevante beleidsmaatregelen en
dimensies met elkaar worden verbonden: de economische en monetaire unie, die moet worden
verdiept; de eengemaakte markt in al zijn dimensies, als hoeksteen van de groei in de Unie;
een assertief industriebeleid waardoor de EU een industriële mogendheid kan blijven; een
toekomstgericht digitaal beleid dat toegesneden is op een tijdperk van digitale transformatie
en de opkomst van de data-economie; en een ambitieuze en solide handelspolitiek die eerlijke
concurrentie, wederkerigheid en wederzijdse voordelen waarborgt. Passende aandacht dient
uit te gaan naar een beter ondernemingsklimaat voor kleine en middelgrote ondernemingen,
de ontwikkeling van vaardigheden en de sociale dimensie.

3.

Daartoe roept de Europese Raad de EU en haar lidstaten op tot actie, als volgt:
–

de eengemaakte markt moet verder worden verdiept en versterkt, met bijzondere nadruk
op de ontwikkeling van een diensteneconomie en de integratie van digitale diensten;
resterende ongerechtvaardigde belemmeringen moeten worden weggewerkt, voortbouwend op de mededeling van de Commissie van november 2018, en er mogen geen
nieuwe worden gecreëerd. Er moet verder worden gewerkt aan het verdiepen van de
kapitaalmarktenunie en de energie-unie en aan het garanderen van een billijke en
doeltreffende belastingheffing. De Commissie wordt verzocht om, in nauw overleg met
de lidstaten, uiterlijk in maart 2020 met een langetermijnactieplan voor een betere
uitvoering en handhaving van de regels inzake de eengemaakte markt te komen;
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–

gezien het belang van een wereldwijd geïntegreerde, duurzame en concurrerende
industriële basis, wordt de Commissie verzocht om uiterlijk eind 2019 een langetermijnvisie voor de industriële toekomst van de EU voor te stellen, met concrete maatregelen
om deze uit te voeren. De visie moet een aanpak bevatten van de uitdagingen waar de
Europese industrie voor staat, met aandacht voor alle betrokken beleidsdomeinen;

–

de EU moet verder gaan in de ontwikkeling van een concurrerende, veilige, inclusieve
en ethisch verantwoorde digitale economie met connectiviteit van wereldklasse.
Bijzondere nadruk moet worden gelegd op de toegang tot en het delen en gebruiken
van gegevens, gegevensbeveiliging en kunstmatige intelligentie, in een klimaat van
vertrouwen. De Europese Raad ziet uit naar de aanbeveling van de Commissie over een
gezamenlijke aanpak van de veiligheid van 5G-netwerken;

–

om wereldwijd concurrerend te blijven in belangrijke technologieën en strategische
waardeketens, moet de EU het nemen van meer risico's aanmoedigen en meer
investeren in onderzoek en innovatie. Er moeten maatregelen worden genomen om
de Europese Innovatieraad verder te ondersteunen en de uitvoering van belangrijke
projecten van gemeenschappelijk Europees belang te faciliteren, en tegelijk te zorgen
voor een gelijk speelveld en een innovatiebevorderend regelgevingsklimaat en
staatssteunkader;

–

er moet worden gezorgd voor eerlijke concurrentie op de eengemaakte markt en
wereldwijd, zowel ter bescherming van de consument als ter bevordering van de
economische groei en het concurrentievermogen, in overeenstemming met de
strategische belangen van de Unie op lange termijn. We zullen ons Europees
mededingingskader blijven aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, op technologisch
vlak en op de wereldmarkt. De Commissie zal vóór het einde van het jaar bepalen hoe
lacunes in de EU-wetgeving kunnen worden weggewerkt, opdat de verstorende effecten
van deelnemingen in bedrijven en staatssteunfinanciering door buitenlandse overheden
op de eengemaakte markt adequaat worden aangepakt;
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–

de EU moet verder werk maken van een ambitieuze en evenwichtige vrijhandelsagenda
door het sluiten van nieuwe vrijhandelsovereenkomsten die de normen en waarden van
de EU uitdragen en een gelijk speelveld garanderen. De Europese Raad herhaalt dat hij
hecht aan een open en op regels gebaseerd multilateraal handelsstelsel waarin een
centrale rol is weggelegd voor een gemoderniseerde WTO, en dat hij zich zal blijven
verzetten tegen elke vorm van protectionisme en verstoringen. De Europese Raad vraagt
dat het nodige wordt gedaan opdat alle elementen van de gezamenlijke verklaring van
de VS en de EU van 25 juli 2018 snel kunnen worden uitgevoerd;

–

de EU moet tevens haar belangen beschermen in het licht van oneerlijke praktijken
van derde landen; daarbij moet zij de handelsbeschermingsinstrumenten en onze
regels inzake overheidsopdrachten ten volle benutten en zorgen voor daadwerkelijke
wederkerigheid met derde landen bij overheidsopdrachten. De Europese Raad vraagt
dat de besprekingen over het EU-instrument voor internationale overheidsopdrachten
worden hervat;

–

met het nieuwe Europees kader voor de screening van buitenlandse investeringen zullen
de lidstaten investeringen die een bedreiging vormen voor de veiligheid of de openbare
orde, kunnen aanpakken.

4.

In maart 2020 zal de Europese Raad een uitvoerig debat over het versterken van de
economische basis van de EU houden, aan de hand van een alomvattende bijdrage van
de Commissie.

II.

KLIMAATVERANDERING

5.

De Europese Raad:
–

herhaalt dat hij blijft vasthouden aan de Overeenkomst van Parijs, en beseft dat de
mondiale inspanningen ter bestrijding van de klimaatverandering moeten worden
opgevoerd in het licht van de meest recente beschikbare wetenschappelijke gegevens,
met name het speciaal verslag van de IPCC over de effecten van de opwarming van de
aarde met 1,5 °C ten opzichte van het pre-industriële niveau;
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–

benadrukt hoe belangrijk het is dat de EU vóór het einde van 2020 een ambitieuze
langetermijnstrategie voor klimaatneutraliteit indient, in overeenstemming met de
Overeenkomst van Parijs, weliswaar rekening houdend met de specifieke kenmerken
van de lidstaten en het concurrentievermogen van de Europese industrie;

–

dringt aan op de tijdige voltooiing van de nationale langetermijnstrategieën;

–

beseft dat de uitvoering van de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs
aanzienlijke opportuniteiten en veel potentieel biedt voor economische groei, nieuwe
banen en technologische ontwikkeling en voor de versterking van het Europese
concurrentievermogen, en dat deze opportuniteiten en dit potentieel moeten worden
benut en tegelijk een rechtvaardige en sociaal evenwichtige transitie voor iedereen dient
te worden verzekerd;

–

dringt er bij de Raad op aan dat hij zijn werkzaamheden voor een langetermijnstrategie
voor het klimaat opvoert met het oog op verdere bespreking in de Europese Raad
in juni 2019.

III. EXTERNE BETREKKINGEN
6.

De Europese Raad heeft de top EU-China van 9 april 2019 voorbereid. Hij wisselde van
gedachten over de algemene betrekkingen met China in de mondiale context.

7.

Vijf jaar na de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol door Rusland blijft de EU
standvastig hechten aan de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. De EU
herhaalt dat zij deze daad van schending van het internationaal recht, die een rechtstreeks
gevaar voor de internationale veiligheid blijft, niet erkent en blijft veroordelen. De EU blijft
bij haar beleid van niet-erkenning.

8.

De Europese Raad betreurt ten zeerste het verlies aan mensenlevens en de verwoestingen door
de tropische cycloon Idai in Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De Europese Raad toonde
zich ingenomen met de noodhulp die de Europese Unie en haar lidstaten reeds hebben
geboden en toonde zich bereid om de betrokken landen te blijven steunen door humanitaire
noodhulp te verstrekken aan de getroffen bevolking.
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IV.

GARANDEREN VAN VRIJE EN EERLIJKE VERKIEZINGEN EN BESTRIJDEN
VAN DESINFORMATIE

9.

De Europese Raad is tevreden met het belangrijke werk dat de afgelopen maanden is verricht
om de interne en externe aspecten van desinformatie aan te pakken en de Europese en
nationale verkiezingen in de hele EU te beschermen, en dringt aan op meer gecoördineerde
inspanningen op dit gebied. Informatie-uitwisseling is in dat verband van cruciaal belang, en
de recente instelling van het systeem voor snelle waarschuwingen is een belangrijke stap
voorwaarts. De Europese Raad vraagt uitdrukkelijk dat particuliere exploitanten, zoals
onlineplatforms en sociale netwerken, de praktijkcode volledig toepassen en hogere normen
inzake verantwoordelijkheid en transparantie verzekeren. Hij roept op tot aanhoudende en
gecoördineerde inspanningen om de democratische stelsels van de Unie te beschermen en de
dreigingen op zeer korte en lange termijn als gevolg van desinformatie te bestrijden, als
integrerend deel van de versterking van de weerbaarheid van de EU tegen hybride dreigingen.
De Europese Raad zal tijdens zijn bijeenkomst in juni hierop terugkomen aan de hand van een
verslag over de geleerde lessen dat door het voorzitterschap in samenwerking met de
Commissie en de hoge vertegenwoordiger wordt opgesteld, teneinde vorm te geven aan onze
langetermijnrespons.
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