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Geachte heer Knapen,

De vaste commissie voor Europese Zaken heeft in haar vergadering van 9 november 2021 gesproken over de kabinetsappreciatie1 van het Strategisch Prognoseverslag 2021 van de Europese Commissie.2 De commissie heeft gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen. De leden van de PVVfractie hebben de volgende vragen en opmerkingen. De leden van de Fractie-Nanninga sluiten zich
hierbij aan.
De leden van de PVV-fractie lezen in de kabinetsappreciatie op het Strategisch prognoseverslag
2021 dat het financiële systeem van de EU ingrijpende veranderingen zal ondergaan als gevolg van
klimatologische en technologische veranderingen en Brexit. Daarom zouden resterende belemmeringen om de kapitaalmarktunie en de bankenunie volledig uit te kunnen voeren, moeten worden weggenomen.3 Kan u aangeven wat de Europese Commissie hiermee voor ogen heeft? Welke belemmeringen betreft dit?
Ook is te lezen dat het financiële systeem van de EU een sleutelrol heeft te vervullen bij de financiering van de transitie naar een klimaatneutrale economie.4 Deze leden vragen of dit inhoudt dat er
speciale regels en voorwaarden betreffende de financiering voor een klimaatneutrale economie worden gecreëerd. Zo ja, worden de regels en voorwaarden dan versoepeld? Of wordt financiering die
geen betrekking heeft op een klimaatneutrale economie onderworpen aan strengere regels en voorwaarden of zelfs onmogelijk gemaakt?
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De leden van de PVV-fractie vragen tot slot of een en ander betekent dat nog meer financiering van
projecten via Brussel gaat lopen en er dus nog meer geld naar Brussel gaat.
De commissie voor Europese Zaken ziet uit naar uw reactie en ziet deze graag binnen vier weken na
dagtekening van deze brief tegemoet.
Hoogachtend,

M.G.H.C. Oomen-Ruijten
Voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

