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Lijst van nieuwe EU-voorstellen 

De Europese Commissie heeft in de periode sinds de vorige lijst met EU-voorstellen (die is 
besproken in de vorige procedurevergadering) de volgende voor deze vaste commissie 
relevante voorstellen voor Europese wetgeving, besluiten en andere beleidsvormende 
documenten aan de Tweede Kamer gestuurd1: 

I. Nieuw voorgestelde EU-wetgeving
(Verordeningen, richtlijnen en wetgevende besluiten)

II. Nieuwe EU-documenten van niet-wetgevende aard 
(Mededelingen, aanbevelingen, actieplannen, consultaties, etc.)

1. Titel Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL on providing macro-financial assistance to the Republic
of North Macedonia COM(2023)74

Voorstel Voor kennisgeving aannemen.

Noot Tegen de achtergrond van krappere wereldwijde financiële condities 
en hogere energieprijzen heeft de regering van Noord-Macedonië een
hernieuwd verzoek om macrofinanciële bijstand (MFA) ingediend. De 
Commissie had het oorspronkelijke verzoek om MFB opgeschort 
omdat de economie nog relatief veerkrachtig was en omdat er 
enkele andere opties waren om in 2022 aan de externe 
financieringsbehoeften te voldoen. Gezien de grote onzekerheden 
met betrekking tot de beschikbaarheid en kosten van financiering op 
de kapitaalmarkt dient de Commissie nu een voorstel in bij het 
Europees Parlement en de Raad om een MFB-lening van maximaal 
tot 100 miljoen euro te verstrekken aan Noord-Macedonië. 

2. Titel REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND THE COUNCIL on the implementation of the public sector loan 
facility under the Just Transition Mechanism in 2022, as referred in 
Article 16 of Regulation (EU) 2021/1229 COM(2023)60

Voorstel Voor kennisgeving aannemen.

Noot Dit betreft een verslag over de implementatie van de leenfaciliteit 
voor de publieke sector, een van de drie pijlers van het Just 
Transition Mechanism. Het voornaamste doel van het mechanisme is 
steun verlenen aan de meest getroffen regio’s en personen en hen te
helpen bij het verlichten van de sociaal-economische kosten van de 
klimaattransitie. In het verslag wordt geconcludeerd dat er nog maar 
net een begin is gemaakt met de uitvoering van de faciliteit en 
daarom is dit eerste verslag slechts toegespitst op het beschrijven 
van de belangrijkste voorbereidende stappen die tot op heden 
ondernomen zijn.

1 Voor een overzicht van behandelopties per type EU-voorstel, zie dit overzicht op Plein2 (interne link).
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A60%3AFIN&qid=1675773868502
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0074&qid=1675771829497
https://plein2/over_de_kamer/commissies/europese_zaken
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