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Aanleiding
Uitkomsten G20 top Bali en Nederlandse inzet in de G20 in 2023 Binnengekomen op

N v t

Geadviseerd besluit

Uw instemming met bijgaande brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten

van de G20 top in Bali en de Nederlandse inzet tijdens de G20 in 2023 inclusief

de aanpassingen in geel over inzet RF OEK engagement Global South tbv

mondiale stabiliteit naar aanleiding van uw opmerkingen op een vorige versie van

de brief

Onder het kopje inleiding is in geel verduidelijkt dat de in EU en G7 verband

gemaakte afspraken over de omgang met Rusland in multilaterale fora in 2023

worden voortgezet en dat deelname aan de G20 extra gelegenheid biedt om en

marge met de EU en G7 partners te cobrdineren op onderwerpen zoals

wederopbouw Oekraine

De door u gevraagde verduidelijkingen ten aanzien van de Nederlandse inzet op

Global South en mondiale stabiliteit komen naar voren onder de kopjes

gezondheid en indirect onder financien zie groene delen in de brief Tevens is

de tekst in geel onder de inleiding en de kopjes financien en

ontwikkelingssamenwerking in aanvulling daarop opgenomen

De brief is afgestemd met de interdepartementale G20 aanspreekpunten

Behandeling van de brief is zoals gebruikelijk voorzien via CoRIA en RMR

Kernpunten
op 15 en 16 november jl vond de G20 top van regeringsleiders op Bali plaats
waarmee het Indonesische voorzitterschapsjaar werd afgesloten In deze brief

wordt de Tweede Kamer geinformeerd over de uitkomsten van deze G20 top

India heeft op 1 december jl het G20 voorzitterschap van Indonesia

overgenomen De Tweede Kamer is op 14 oktober jl geinformeerd dat India

Nederland officieel heeft uitgenodigd om in 2023 deel te nemen aan de G20 In de

Kamerbrief van 14 oktober jl heeft het kabinet de Kamer toegezegd spoedig een

appreciatie van het Indiase programma te doen toekomen De appreciatie dient

tevens als basis voor de Nederlandse inbreng tijdens de G20 bijeenkomsten Met

deze brief wordt invulling gegeven aan de toezegging
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In de appreciatie komt naar voren dat Nederland zich blijft houden aan de in EU

en G7 verband afepraken gemaakt over de omgang met Rusland in multilaterale

fora Deze landen inclusief Nederland blijven Russische uitlatingen die de oorlog
in Oekraine rechtvaardigen niet onweersproken laten
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Verder wordt onderstreept dat het kabinet de deelname aan de G20 als

gelegenheid ziet om in een wereld van toenemende polarisatie in te zetten op het

versterken van banden en het overbruggen van verschillen Dit door beter te

luisteren actief te laten zien voor welke waarden Nederland staat en de

verbinding te zoeken

Er is veel steun voor de prioriteiten van de G20 voorzitter India Wei zijn er

aandachtspunten bijvoorbeeld op handel waar een mondiaal gelijk speelveld mist

evenals industriele subsidies en de link tussen milieu en handel Op het gebied
van klimaat is een gebalanceerde aanpak van belang waarbij niet alleen naar

financiering door rijke landen wordt gekeken maar ook naar andere maatregelen
om klimaatverandering tegen te gaan Op cybersecurity en cyberveiligheid in de

digitale economie zijn sommige voorgestelde initiatieven in potentie verstrekkend

en is verdere verduideiijking nodig Op de landbouwagenda en specifiek het

verbeteren van voedselzekerheid hecht het kabinet aan een coherente aanpak van

de problematiek en goede samenwerking tussen internationale organisaties op dit

terrein

Toelichting

N v t

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

N v t
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