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1. E1000121 

De commissie stelt voor de volgende voorstellen uit het Wetgevings- en 

werkprogramma (WWP 2010) van de Europese Commissie als prioritair aan te merken: 

- Communication on the establishment of a system of enhanced policy coordination 

based on broader and deeper surveillance 

- Legislative proposal to improve transparency and stability in Derivatives markets 

(CCP) 

- Legislative initiative on short selling / Credit Default Swaps 

- Revision of the Directive on Deposit Guarantee Schemes 

- Communication on effective and efficient crisis management framework 

- Revision of the Capital Requirements Directive (CRD IV) 

- Communication on options for bank resolution funds 

- Communication on External Economic Representation in the IMF and the World Bank 

- Commission Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council 

granting an EU guarantee to the European Investment Bank against losses under loans 

and guarantees for projects outside the EU 

- Framework regulation for Macro-Financial Assistance (MFA) 

- Proposal for a Regulation on the European System of national and regional accounts 

in the European Union 

- Convergence Report 2010 

- Revision of the Accounting Directives 

- Legislative proposal for a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) 

 

Het lid Terpstra (CDA) verzoekt de commissie ESO op korte termijn een samengevat 

eindbeeld van alle door de commissies als prioritair aangemerkte WWP 2010-dossiers 

aan de fracties ter informatie te doen toekomen.  

Tevens geeft hij de commissie ESO in overweging een rangorde voor te stellen voor die 

gevallen waarin meer dan één commissie betrokken is bij een geselecteerd dossier.   
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2. Rondvraag 

a.  De commissie wenst bij wijze van proef kennis te nemen van de 

geannoteerde agenda van de ECOFIN Raad. 

b.  De commissie besluit op 18 mei 2010 te spreken over het behandelschema 

van zowel het Belastingplan 2011 als van de Algemene financiële beschouwingen.  

Het lid Van Driel (PvdA) laat in verband daarmee aantekenen 15 en 16 november 2010 

verhinderd te zijn vanwege verplichtingen in het buitenland.  

 

De wnd. griffier van de vaste commissie voor Financiën, 

Warmolt de Boer 


