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Ministerie van Financien

HEDEN ERLIJK VRI3DAG 23 SEPTEMBER OM 12 QQ RETOUR I V M VERZENDING PARLEMENT

TER BESLIS^NG
Direclie Buitenlandse

Financiele Betrekkingen
Aan

de minister

de staat^ecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst
de staat^ecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Nota Geannoteerde agenda en CoCo conclusies

Eurogroep en Ecofinraad 3 en 4 oktober 2022

Datum

21 September 2022

Notanummer

2022 0000234425

Aanieiding

Bijgaand treft u ter verzending aan het parlement de geannoteerde agenda GA

voor de Eurogroep en Ecofinraad van 3 en 4 oktober 2022 Daarnaast treft u ter

beoordeling de CoCo conclusies voor de MR van 23 September aanstaande
BiJIagen

1 Geannoteerde agenda
2 CoCo condusiesBesMspunten

• Graag uw minister en staatssecretaris T D goedkeuhng voor de GA en

aanbiedingsbrieven en het verzoek aan u minister om de twee bijgevoegde

aanbiedingsbrieven te ondertekenen

• Graag uw minister en staatssecretaris T D akkoord op de CoCo conclusies

• Graag uw minister en staatssecretaris T D akkoord voor het openbaar
maken van de voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve

openbaarmaking nota s

Kernpunten
• Op donderdag 29 September staat van 12 30 tot 16 30 het Commissiedebat

Eurogroep en Ecofinraad gepland
• Dit debat is gecombineerd met het debat over de IMF jaarvergadering van 10

t m 16 oktober Hiervoor ontvangt de Kamer een separate geannoteerde

agenda
• Er is een douane onderwerp opgenomen in de geannoteerde agenda

o Fiscale en niet fiscale taken van de douane autoriteiten in de EU

Toelichting
De volgende onderwerpen zijn opgenomen in de geannoteerde agenda
• Macro economische situatie in de eurozone en beleidsreactie op hoge

energieprijzen en inflatiedruk met inbegrip van een gedachtewisseling met de

secretaris generaal van de OESO

Prioriteiten van de eurozone in de herstel en veerkrachtplannen RRP s en

de uitvoering van de aanbevelingen van de eurozone

• Voorbereiding van Internationale vergaderingen
• Digitale Euro Bedrijfsmodellen van publieke en private deelnemers in het

digitale euro ecosysteem
• Verordening betreffende REPowerEU hoofdstukken in herstel en

veerkrachtplannen
• Stand van de uitvoering van wetgeving inzake financiele diensten
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•

T

Economische en financiele impact van de Russische agressie jegens Oekraine

Stand van zaken energieprijzen en energiederivatenmarkten
Economisch herstel implementatie van de herstel en veerkrachtfaciliteit

Voorbereiding G20 vergadering van Ministers van Financien en Presidenten

van Centrale Banken en de IMF Jaarvergadering

Raadsconclusies Klimaatfinandering
Fiscale en niet fiscale taken van de douane autoriteiten in de EU

Stand van de uitvoering van de wetgeving inzake financiele diensten

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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