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Bijiagen
1 Brief met beantwoording

Aanleiding
• De VVD fractie in de Eerste Kamer heeft op 18 januari 2022 vragen gesteld

over de mededeling van de Europese Commissie van 9 november 2022 over

de Economic Governance Review De reactieternnijn bedraagt vier weken

• Bijgaand treft de conceptbeantwoording van deze vragen

Beslispunten
• Indian u akkoord bent met bijgevoegde beantwoording kunt u de

aanbiedingsbrief ondertekenen

• Graag uw akkoord voor bet openbaar maken van deze nota

Kernpunten
• De VVD vraagt naar de Nederiandse inzet ten aanzien van bet versterken van

de naleving en handhaving van bet Stabilitelts en Groeipact SGP

• Spedfiek vraagt de VVD naar de Nederiandse inzet ten aanzien van bet

inperken van de discretionaire ruimte van de Commissie en de Raad het

versterken van prikkels voor naieving het openen van

buitensporigtekortprocedures effectiviteit van financiele sancties

marktdisdpline in relatie tot het ESM nieuwe handhavingsinstrumenten
• De beantwoording van de vragen is in iijn met de Kamerbrief van 28

november 2022 over de kabinetsappreciatie van de mededeiing
• De beantwoording scbetst dat het kabinet voorstander is van middeitange

termijn piannen voor begrotingsbeieid investeringen en hervormingen

omdat dit nationaai eigenaarschap en naleving kan vergroten
• Daarnaast steunt het kabinet het voornemen om standaard

buitensporigtekortprocedures te openen voor iidstaten met substantieie

uitdagingen ten aanzien van de publieke schuld Wei zet het kabinet in op

waarborgen dat deze procedures daadwerkelijk vaker worden geopend

bijvoorbeeld door inperking en verduideiijking van het gebruik van de

relevante factoren en een grotere rol voor de European Fiscal Board

• De beantwoording benoemt ook dat het kabinet open staat voor kieinere

financiele sancties in een progresslef sanctiesysteem
• Tot slot scbetst de beantwoording dat er geen sprake is van een voorstet om

de toegang tot het ESM te beperken voor iidstaten die de begrotingsregels

niet naleven en wordt een toelichting gegeven op de piannen voor nieuwe

handhavingsinstrumenten
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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