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• Bijgaand treft u ter akkoord en verzending aan het pariement de

geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad aan Een Schriftelijk
Overleg met de Tweede Kamer staat gepland voor 9 13 januari

• Tevens treft u ter beoordeling de CoCo conclusies voor de MR van 13 januari

als voorbereiding op de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 januari a s

• Er zijn geen fiscale agendapunten De stukken worden deze maand daarom

niet aan de staatssecretaris F B voorgelegd

Bijiagen
1 Geannoteerde agenda

Eurogroep en Ecofinraad

16 en 17 januari 2023

Beslispunten

Graag uw goedkeuring voor de GA en aanbiedingsbrieven en het verzoek om

de twee bijgevoegde aanbiedingsbrieven te ondertekenen

Graag uw akkoord op de CoCo conclusies voor de Eurogroep en Ecofinraad

Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s

Kernpunten
• Vanwege het reces van de Tweede Kamer wordt het Commissiedebat

vervangen voor een Schriftelijk Overleg tussen 9 en 13 januari a s

• Bij het Eurogroep agendapunt over steun aan huishoudens en bedrijven

in het kader van de hoge energieprijzen wordt vermeld dat u in de

Eurogroep een presentatie zult geven over het Nederlandse prijsplafond

Toelichting
De volgende punten zijn opgenomen in de GA op voigorde

• Uitbreiding eurogebied update over introductie van de euro in Kroatie

• Digitale euro inventarisatie van afgetopen Eurogroepvergaderingen
• Coordinatie van het begrotingsbeleid in de eurozone casestudies over

steun aan huishoudens en bedrijven in het kader van hoge energieprijzen
• Economische situatie en IMF missie over het beleid in de eurozone

• Eurozone aspecten van de herziening van het SGP

• Eurozone aanbevelingen voor 2023

• Presentatie werkprogramma Zweeds voorzitterschap
• Economische en financiele impact Russische agressle jegens Oekraine

• Uitvoeringsbeslult van de Raad onder de herstel en veerkrachtfacillteit

• Europees Semester 2023
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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