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REFERAT 

AF 27. EUROPAUDVALGSMØDE 

 

 

Mødedato: mandag den 11. marts 2019 

Tidspunkt:  kl. 10.00 

Sted: vær. 2-133 

Dagsorden 

 

L 1. Samråd med finansministeren og økonomi- og indenrigsministeren om det 

danske nationale reformprogram og konvergensprogram 2019 (enslydende 

samrådsspørgsmål er også stillet på FIU alm. del - samrådsspørgsmål W) 

(fælles med Finansudvalget) 

EUU alm. del (18) – samrådsspørgsmål F 

EUU alm. del (18) – bilag 484 (notat om europæisk parlamentarisk 

uge i Bruxelles 18-19/2-19) 

EU-note (18) – E 17 (EU-note af 8/3-19) 

2. Rådsmøde nr. 3678 (økonomi og finans) den 12. marts 2019 

Forelæggelse ved finansministeren 

EUU alm. del (18) – bilag 482 (kommenteret dagsorden) 

FO 3. Kommissionens forslag til en forordning om oprettelse af det europæiske 

industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og 

netværket af nationale koordinationscentre 

Forelæggelse ved finansministeren 

 Sagen forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med 
henblik på vedtagelse 

KOM (2018) 0630 

KOM (2018) 0630 – bilag 2 (samlenotat) 

EUU alm. del (18) – bilag 482 (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (18) – bilag 320 (udvalgsmødereferat side 531, 

senest behandlet i EUU 30/11-18) 

Den 8. marts 2019 

 

Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
EUU Alm.del -  Bilag 583

Offentligt
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L 4. Rådsmøde nr. 3679 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse - socialdelen) den 15. marts 2019 

Punkt 5 er lukket 

Forelæggelse ved beskæftigelsesministeren 

EUU alm. del (18) – bilag 482 (kommenteret dagsorden) 

L 5. Godkendelse af tidsplan for udvalgets behandling af B 68 (om beskatning af 

EU-ansattes løn) (EL) 

B 68 (18) – bilag 1 (udkast til tidsplan) 

L 6. Drøftelse af B 39 (om EU's udbudsregler vedr. virksomheder i skattely) (EL) 

B 39 (18) – bilag 4 (udkast til beretningstekst) 

L 7. Orientering om opdatering af standardmandat om foderstoffer 

EUU alm. del (18) – bilag 478 (notat om revideret standardmandat) 

L 8. Status på drøftelser om udkast til beretning 

EUU alm. del (18) – bilag 491 (udenrigsministerens svar på brev) 

EUU alm. del (18) – bilag 341 (udkast til brev og beretning) 

L 9. Eventuelt 

 

 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkter 2 og 4 nævnte 

møder. 

 

 

 
 
Praktiske oplysninger: 
Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding for 
tilhørere skal ske senest kl. 12.00 dagen inden mødet ved Europaudvalgets sekretariat 
(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning. 
 
Anvendte forkortelser: 
FF =Forventet forhandlingsoplæg 
FO =Forhandlingsoplæg 
FL =Forventet lukket behandling 
L =Lukket behandling 
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Rådsmøde nr. 3678 (økonomi og finans) den 12. marts 2019 

1. Forslag om punktafgiftspakke 

 Generel indstilling 

KOM (2018) 0341, KOM (2018) 0349 og KOM (2018) 0346 

Rådsmøde 3678 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

2. Ændring af strukturdirektivet for alkohol 

 Generel indstilling 

KOM (2018) 0334 

Rådsmøde 3678 – bilag 1 (samlenotat side 9) 

EUU alm. del (18) – bilag 320 (udvalgsmødereferat side 429 FO, 

forhandlingsoplæg forelagt EUU 30/11-18) 

3. Skat på omsætning af visse digitale tjenester 

 Politisk enighed 

KOM (2018) 0148 

Rådsmøde 3678 – bilag 1 (samlenotat side 14) 

KOM (2018) 0148 – bilag 6 (Kommissionens svar på Folketingets 

begrundede udtalelse) 

KOM (2018) 0148 – bilag 4 (begrundet udtalelse fra Holland og 

Malta) 

KOM (2018) 0148 – bilag 3 (Folketingets begrundede udtalelse) 

EUU alm. del (17) – bilag 710 (Kopi af svar på spm. i SAU om den 

årlige profit for virksomheder) 

EUU alm. del (17) – bilag 711 (kopi af svar på spm. i SAU om 

netfiltreringsordningen) 

EU-note (17) – E 25 (note af 23/4-18) 

EUU alm. del (18) – bilag 320 (udvalgsmødereferat side 419 FO, 

forhandlingsoplæg forelagt EUU 30/11-18) 

4. Forslag om oprettelse af InvestEU-programmet 

 Politisk drøftelse 

KOM (2018) 0439 

Rådsmøde 3678 – bilag 1 (samlenotat side 31) 

EUU alm. del (18) – bilag 410 (udvalgsmødereferat side 677 FO, 

forhandlingsoplæg forelagt 18/1-19) 

5. Opfølgning på de landespecifikke anbefalinger fra 2018 samt reformer og 

indsats vedr. investeringer 

 Præsentation ved Kommissionen og politisk drøftelse 

KOM (2019) 0150 

Rådsmøde 3678 – bilag 1 (samlenotat side 46) 
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6. Opdatering af fælles EU-liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner 

 Vedtagelse 

KOM (2016) 0024 

Rådsmøde 3678 – bilag 1 (samlenotat side 54) 

EUU alm. del (17) – bilag 182 (henvendelse af 29/11-17 fra Oxfarm 

IBIS) 

EUU alm. del (18) – spørgsmål 164 (spm. om oversendelse af 

udkast til rådskonklusioner) 

EU-note (15) – E 28 (note af 29/1-16) 

EUU alm. del (17) – bilag 261 (udvalgsmødereferat side 327 FO, 

forhandlingsoplæg forelagt EUU 1/12-17) 

7. Forslag til direktiv om markeder for misligholdte lån (NPL) 

 Tidlig forelæggelse 

KOM (2018) 0135 

Rådsmøde 3678 – bilag 1 (samlenotat side 65) 

Rådsmøde 3555 – bilag 2 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

økofin 11/7-17) 

8. Forslag til fremme af SMV-vækstmarkeder 

 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet 12. marts 2019, men 
forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på 
vedtagelse 

KOM (2018) 0331 

Rådsmøde 3678 – bilag 1 (samlenotat side 72) 

9. Eventuelt 

10. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkt 1, 2, 3 og 6 hører under Finansministeriets og 

Skatteministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 4, 7 og 8 hører under Finansministeriets og 

Erhvervsministeriets ressort.  

Dagsordenspunkt 5 hører under Finansministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3679 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse - socialdelen) den 15. marts 2019 

1. Den sociale dimension af Europa efter 2020 

 Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3679 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

2. Det Europæiske Semester 2019 

 Udveksling af synspunkter/ vedtagelse 

KOM (2018) 0761, KOM (2018) 0770 og KOM (2019) 0150 

Rådsmøde 3679 – bilag 1 (samlenotat side 4) 

3. Forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 

(EGF) 

 Delvis generel indstilling 

KOM (2018) 0380 

Rådsmøde 3679 – bilag 2 (supplerende samlenotat) 

EUU alm. del (18) – bilag 285 (udvalgsmødereferat side 333 

FO, forhandlingsoplæg forelagt EUU 23/11-18) 

4. Eventuelt 

L 5. Siden sidst 

L a) Orientering om åbningsskrivelsen vedr. Registret for Udenlandske 

Tjenesteydere (RUT) 

EUU alm. del (18) – bilag 111 (fortrolig åbningsskrivelse) 

EUU alm. del (18) – bilag 483 (fortroligt brev vedr. RUT) 

EUU alm. del - svar på spm. 88 om det danske RUT-register, fra 

beskæftigelsesministeren (2018-19) 

EUU alm. del (18) – bilag 319 (udvalgsmødereferat side 475, 

senest behandlet i EUU 30/11-18) 

 

 

 

Dagsordenspunkterne 1 og 2 er delt ressort mellem Beskæftigelsesministeriets 

og Børne- og Socialministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3 hører under 

Udenrigsministeriets ressort. 


