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Aanleiding
• Bijgaand vindt u het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17

januari jl en de aanbiedingsbrieven voor beide Kamers

Bijiagen
1 Grief EK

2 Brief TK

3 Vers^ag Eurogroep en

Ecofinraad

4 Kwartaaloverzicht
Beslispunten

• Graag uw akkoord voor verzending van bijgaand verslag en de

aanbiedingsbrieven aan de Eerste en Tweede Kamer

• Daarnaast het verzoek om de twee aanbiedingsbrieven te ondertekenen

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende
nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s

Kernpunten
In het verslag wordt ingegaan op het vertoop van de Eurogroep en

Ecofinraad en de daar behandelde onderwerpen
T a v de diqitale euro is expliciet vermeld dat belangrijke
randvoorwaarden voor Nederland in het statement van de Eurogroep zijn

opgenomen

Tevens wordt in dit verslag ingegaan op de uitvoering van de motie

Grinwis en Van Diik waarin de regering is verzocht om uiteen te zetten

welke maatschappelijke meerwaarde de digitale euro boven een nationale

bank in publieke handen heeft Kamerstuk 27863 116 14 december

2022

Het conceptverslag gaat daarnaast in op een toezegging uit het

Commissiedebat Eurogroep Ecofinraad van 1 december jl namelijk de

toezeaaina aan het lid Van Diick fPVVI voor een overzicht van wat de

Europese Commissie heeft geleend op de kapitaalmarkt en de

Nederlandse blootstelling daaraan

De Nederlandse blootstelling aan de risico s van leningen van de

Commissie op de kapitaalmarkt wordt reeds standaard gepresenteerd en

toegelicht op de begroting van Financien middels het garantieoverzicht
In het verslag attendeert u de Kamer ook op het proces en de

informatievoorziening rond de goedkeuring van aangeoaste

herstelplannen in het kader van de RRF Voor de komende tijd worden

veel aangepaste herstelplannen verwacht

Tevens wordt in het verslag melding gemaakt van het akkoord tussen

Raad en Europees Parlement over REPowerEU inclusief een korte

inhoudelijke toelichting
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Tot slot Is ook het kwartaaloverzicht van looende EU

wetQevinasvoorstellen met het verslag meegestuurd

Toelichting
De volgende onderwerpen zijn opgenomen in het verslag op volgorde

Euroaroeo

• Uitbreiding van de eurozone omschakeling op contante euro s in Kroatie

• Digitale euro stand van zaken inci uitvoering Motie Grinwis en van Dijk om

uiteen te zetten welke maatschappelijke meerwaarde de digitale euro boven

een nationale bank in publieke harden heeft

• Economische situatie en artikel IV evaluatie van het beleid van de eurozone

door het IMF tussentijds personeelsbezoek
• Cobrdinatie van het begrotingsbeleid In de eurozone casestudy s over steun

aan huishoudens en bedrijven in het kader van de hoge energieprijzen
• Eurozone aspecten van de herziening van het 5GP

• Aanbevelingen voor de eurozone voor 2023

• Overig

Ecofinraad

• Ecofinraad Ontbijt
• Presentatie werkprogramma Zweeds voorzitterschap
• Economische en financiele impact van de Russische agressie jegens Oekraine

• Uitvoeringsbesluit van de Raad onder de herstel en veerkrachtfaciliteit

• Europees Semester 2023

Overig

• Toezegging aan het lid Van Dijck PVV voor een overzicht van wat de

Europese Commissie heeft geleend op de kapitaalmarkt en de Nederlandse

blootstelling daaraan

• Voorlopig akkoord REPower EU

Communicatie

N v t

Politiek bestuurlijke context

Het verslag doet een toezegging aan de Tweede Kamer af Ook wordt met het

verslag de Kamer geinformeerd over uitvoering van een motie

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

N v t
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