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Kamerbrief amendering EPF Raadsbesluit ter ophoging
van het EPF financiehngsplafond

Aanleiding

Op 12 december 2022 ging de RBZ politiek akkoord met de initiele ophoging van

het EPF financieringsplafond met EUR 2 mid

Om dit akkoord te implementeren dient het EPF Raadsbesluit te worden aangepast

Op de RBZ van 20 februari 2023 ligt een amendement voor aan de lidstaten

Met deze brieven worden de beide Kamers hierover geinformeerd

De ophoging wordt verwerkt in de BZ begroting via een incidentele suppletoire

begroting die de Tweede Kamer begin deze week is toegekomen De ophoging is

in lijn met staand beleid van de EU en het kabinet Het zorgt ervoor dat de

Europese Vredesfaciliteit Oekrame en andere partners in de wereld kan blijven
steunen op het gebied van veiligheid en defensie

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd bijgaande brieven naar de TK en EK te sturen waarin zij
worden geinformeerd over het te verwachten besluit van de RBZ op 20 02

Kernpunten

Op 12 december 2022 ging de RBZ politiek akkoord met de initiele ophoging van

het EPF financieringsplafond met EUR 2 mid De Tweede Kamer is hierover uitvoerig

geinformeerd

Om dit akkoord te implementeren dient het EPF Raadsbesluit te worden aangepast

Op de RBZ van 20 februari 2023 ligt een amendement voor

Op 13 februari 2023 ontving de Tweede Kamer de incidentele suppletoire begroting
waarmee de hogere Nederlandse EPF uitgaven worden verwerkt op de BZ

begroting
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