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Aan
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nota GA en CoCo conclusies Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14

maart 2023

Verslag Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14 februari 2023

Datum

2 maart2C23

Aanleiding

Bijgaand vindt u de geannoteerde agenda GA] en CoCo conclusies voorde

Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 maart het verslag van de Eurogroep en

Ecofinraad van 13 en 14 februari jl en de aanbiedingsbrieven voor beide Kamers

voordeze beide stukken In het verslag zit 1 fiscaal punt wat reeds voorakkoord

langs de staatssecretaris is gegaan In de GA zitten geen fiscale punten In de

opiegbrief wordt een correctie gemaakt op een recente kamerbrief

Notanummer

2023 0000043689

Bijfagen
Geannoteerde agenda
CoCo conclusies

Brief EK GA

Brief TK GA

Brief EK verslag
Brief TK verslag

Ver^ag

1

2

3

4

5

6

7

Beslispunten

Graag uw akkoord voor verzending van de geannoteerde agenda het verslag
van de vorige vergaderingen en de aanbiedingsbrieven bij deze stukken aan

de Eerste en Tweede Kamer

Daarnaast het verzoek om de vier aanbiedingsbrieven te ondertekenen

Graag uw akkoord op de CoCo conclusies

Graag uw akkoord voor het openbaar maken van bijgevoegde eerdere nota s

en de nu voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking
nota s

Kernpunten
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14 maart a s

• Het Commissiedebat staat gepland op donderdag 9 maart van 10 00 13 00

Diezelfde dag is er in de middag een plenair debat over de toekomst van de

euro In de aanbiedingsbrieven bij de GA geeft u aan dat u niet aanwezig kunt

zijn bij de vergaderingen vanwege de Provinciale Statenverkiezingen
StasFenB zal u vervangen bij de Ecofinraad de TG bij de Eurogroep

• Er staan geen fiscale punten op de agenda
• Belangrijkste onderwerp voorde komende vergaderingen zijn de

Raadsconclusies met betrekking tot het stabiliteits en groeipact en richting
van de Commissie voor het begrotingsbeleid van de lidstaten in 2024

• In de GA informeert u de TK dat NL voornemens is tegen Raadsaanbevelingen
voor decharge te stemmen omdat deze het negatieve oordeel van de ERK

onvoldoende refleteren Dit is in lijn met de NL positie in eerdere jaren Dit

jaar stemt DEN voor het eerst ook tegen Omdat met QMV besloten wordt is

de verwachting datde Raadsaanbevelingen wel aangenomen worden

• In de aanbiedingsbrief bij de GA stuurt u een nieuwe versie van een tabel uit

de brief die u vorige week heeft verstuurd over de nacalculatie van de EU

afdrachten In deze tabel stonden per abuis de bedragen voor niet eurolanden

in nationale valuta Het bedrag voor NL meevaller van 556 min ] klopte wel
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Verslaq Euroqroep en Ecofinraad 13 en 14 februari

• In het verslag wordt ingegaan op het verloop van de Eurogroep en Ecofinraad

en de daar behandelde onderwerpen Daarnaast worden drie toezeggingen

afgedaan uit het Commissiedebat Eurogroep Ecofinraad van 9 februari jl
1 in het versiag terugkomen op het beoogde proces en tijdpad en

betrokkenheid Kamer daarbij rondom de herziening van het Stabiliteits

en Groeipact SGP

2 in verslag terugkomen op de ruimte prikkels voor hervormingen en

vergroening binnen de herziening van het SGP

3 in het versiag terugkomen op het informeel ontbijt voor aanvang van de

Ecofinraad discussie over Europees concurrentievermogen Green Deal

Industrial Plan

• Over deze toezeggingen is een zin opgenomen in de aanbiedingsbrieven
• Daarnaast informeert u in de aanbiedingsbrieven het pariement over de

beeindiging van het compensatiemechanisme voor het Europees
Stabiliteitsmechanisme ESM

Toelichting
Geannoteerde agenda Eurooroep en Ecofinraad 13 en 14 maart

De voigende onderwerpen zijn opgenomen in de geannoteerde agenda
• Richtsnoeren voor het begrotingsbeieid in 2024

• Infiatieontwikkeiing in de eurozone en EU lidstaten

• Beleidsdoelen van een digitale euro

• Voorbereiding internationale vergadering G20

• Herstei en veerkrachtpian thematische discussie en goedkeuring pian
RN

• Raadsconclusies Stabiliteits en Groeipact
• Economische en financiele impact van de Russische agressie jegens

Oekraine

• Decharge Europese jaarbegroting 2021

• Begrotingsrichtsnoer voor EU begroting 2024

Versiaq Euroqroep en Ecofinraad 13 en 14 februari

De voigende onderwerpen zijn opgenomen in het verslag op volgorde

Eurogroep
• Recente ontwikkelingen op de energiemarkten en begrotingsbeieid in de

eurozone

• Arbeidsmarkten in de eurozone recente ontwikkelingen en toekomstige
uitdagingen

• Macro economische ontwikkelingen en beleidscodrdinatie in de eurozone

Ecofinraad

Ecofinraad ontbijt GDIP

A punt Herziening EU fiscale lijst de staatssecretaris F B is akkoord

met deze tekst

Economische en financiele aspecten van de Oekraiense crisis sancties]

Herziening SGP

Uitvoeringsbesluit van de Raad onderde herstei en veerkrachtfaciliteit

Voorbereiding ministeriele G20 bijeenkomst

Overig

Toezegging aan lid Slootweg CDA en Van der Lee GL in het verslag
terug te komen op het beoogde proces en tijdpad en betrokkenheid

Kamer daarbij rondom herziening SGP
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• Toezegging aan lid Van Weyenberg D66 in verslag terugkomen op

ruimte voor hervormingen en vergroening binnen herziening SGP

Beeindiging compensatiemechanisme ESM

• In de aanbiedingsbrieven wordt aangegeven dat Nederland over het jaar 2022

geen compensatie zal uitkeren aan het ESM en zal stoppen met het

compensatiemechanisme
• Dit komt doordat Duitsland en Frankrijk kenbaar hebben gemaakt dat zij het

ESM niet zullen compenseren voor 2021 Hierdoor neemt het aantal landen

dat compensatie verleent af

• Voor Nederland was de deelname van meerdere landen destijds een

belangrijke reden om zelf ook een compensatiemechanisme op te zetten

• Daarnaast zal gezien het huidige positieve renteklimaat in de nabije toekomst

soiAfieso geen gebruik meer worden gemaakt van het

compensatiemechanisme

Communicatie

N v t

Politiek bestuurUjke context

Door middel van het verslag geeft u invulling aan drie toezegging aan de Tweede

Kamer

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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To
Persoonsgegevens

Cc

Persoonsgegevens

From

Sent Thur 3 2 2023 5 20 54 PM

Subject RE Geannoteerde agenda Eurogroep Ecofin 13 en 14 maart en verslag Eurogroep Ecofin 13 14 februari

Received

Persoonsgegevens

Thur 3 2 2023 5 20 56 PM

Accoord met dank

Veizoiideii met BlackBeny Work
www blackbeny com

PersoonsgegevensVan

Datum donderdag 02 mrt 2023 5 12 PM

Aan

Kopi
Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

OndeiTverp Geaimoteerde agenda Eiirogroep Ecotiu 13 eu 14 maart eu verslag Eurogroep Ecofiu 13 14 tehruan

Sigrid Marnix

Zoals zojuist besproken vind je bijgevoegd terakkoord de geannoteerde agenda en aanbiedingsbrieven voor de Eurogroep en

Ecofinraad van 13 en 14 maart en ook het verslag en de aanbiedingsbrieven bij de vergaderingen van 13 en 14 februari Graag
horen we of jij akkoord bent met de beslispunten uit de nota zodat de brieven en onderliggende stukken morgen naar het

parlement kunnen worden verzonden met het oog op het Commissiedebat volgende week donderdag
Er staan geen fiscale punten op de agenda in het verslag staat wel fiscaal agendapunt dat separaat al aan Marnix is voorgelegd
Voor Marnix Geannoteerde agenda wel vast ter info met oog op Ecofin van de 14e

Groeten namens het hele EU team

Persoonsgegevens

Verzondeii met BlackBeny Work
www blackbeny com
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