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Geachte heer De Jager,
De vaste commissie voor Financien van de Eerste Kamer heeft in haar vergadering van 29 juni
jongstleden onderstaande vragen gei'nventariseerd ten aanzien van de recente ontwikkelingen
in Europa op het terrein van de Economische en Monetaire Unie, in net bijzonder de besprekingen in het kader van de "Van Rompuy" werkgroep en het Stabiliteits- en Groei Pact (SGP) in
relatie tot de twee Mededelingen van de Europese Commissie over deze onderwerpen, alsook
het oprichten van een European Financial Stability Facility (EFSF) en het ter beschikking stellen
van financiele steun aan Griekenland. Onderstaande vragen zullen worden betrokken bij het
informele overleg met de Minister van Financien op 6 juli aanstaande. Graag ontvangt de commissie voor Financien voorafgaand aan dit overleg en bij voorkeur op 2 juli 2010 een brief waarin de antwoorden op deze vragen - zoveel als binnen dit tijdsbestek mogelijk is - op hoofdlijnen
verwerkt zijn.
De focus van de vragen ligt op de aard van de versterking van budgetdiscipline binnen Europa,
toezicht op naleving c.q. handhaving van regels (institutioneel ontwerp) en op de modaliteiten
van economische beleidscofirdinatie in de toekomst. Voor elk van deze elementen ontvangt de
commissie voor Financien graag een overzichtelijk gepresenteerde samenvatting van de ontwikkelingen in de afgelopen maanden, culminerend in de meest actuele stand van zaken. Dit behelst zowel het traject in de diverse Europese gremia, inclusief besluitvormingsmomenten in de
nabije toekomst, als de inhoudelijke duiding van de belangrijkste ontwikkelingen, waarbij de
commissie graag een koppeling legt met een tweede meer fundamentele vraag over het toekomstbeeld: "quo vadis?'. In welke richting zou volgens de regering de EMU en de EU zich kunnen of zelfs moeten ontwikkelen? De commissie hoort in dat kader graag hoe de minister denkt
over het spanningsveld tussen enerzijds versterking van Europese instituties c.q. versterkte
economische beleidscoordinatie of'governance', en anderzijds de nationale autonomie over
begrotingsbeleid en macro-economisch beleid. Waar ligt de grens voor de regering en waarom?
Bestaat er een politieke visie over deze materie en zo ja, hoe luidt deze? In het verlengde hiervan ontvangt de commissie voor Financien graag een (korte) kabinetsappreciatie op de belangrijkste punten uit de recentelijk verschenen Commissiemededeling "enhancing economic policy
coordination for stability, growth and jobs - tools for stronger EU economic governance". Ten
derde, en aansluitend hierop: denkt de regering na over hoe deze fundamentele ontwikkelingen
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in Europa, en de beleidskeuzes van de regering, gecommuniceerd worden naar Nederlandse
burgers?
Voorts zou de commissie graag van u vernemen wat de Nederlandse grondwettelijke aspecten
zijn van ontwikkelingen richting een meer politieke Europese Unie c.q. meer economische beleidscoördinatie en versterking van het Stabiliteits- en Groei Pact. Wat zijn de verwachtingen
over de reikwijdte van de plannen en de latere uitwerking en operationalisering door de Europese Commissie, alsmede door de Raad? Is aanscherping van het SGP wel nodig nu blijkt dat de
markt corrigerend werkt en differentieert? Daarnaast zou de commissie meer willen vernemen
over de precieze aanleiding voor het creëren van het EFSF en hoe het de 'tucht van de markt'
beïnvloedt naar uw mening. Wat zijn de laatste inzichten over de wisselwerking tussen *markt'
en SGP in het licht van de nieuwe leenfaciliteit? Hoe beïnvloedt dit extra Ieenaanbod de disciplinerende werking van het huidige en toekomstige SGP? Waarom is de extra leencapaciteit niet
eerder ingezet? Wat is de totale omvang en is deze omvang in theorie en praktijk begrensd? Tot
slot: wat is de visie van de regering over het spanningsveld tussen bezuinigingen enerzijds en
stimuleren anderzijds, mede naar aanleiding van de uitkomsten van de recente G20 bijeenkomst in Toronto.
De commissie voor Financiën ziet er naar uit om hierover met u van gedachten te wisselen.
Hoogachtend,

Prof. Dr. P. H. 3. Essers
De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

