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Actualisering webdossier EU-governance

Geachte mevrouw Arib,
De Algemene Rekenkamer volgt de maatregelen die de EU neemt om de financiële
stabiliteit en economische groei te bevorderen. In het webdossier EU-governance
(www.rekenkamer.nl/eu-governance) houden we de belangrijkste ontwikkelingen
bij rond de Europese noodfondsen, begrotingsdiscipline, toezicht op de bancaire
sector en economische prioriteiten van de EU.
Vandaag actualiseren wij het webdossier, tegelijk met de publicatie van ons
EU-trendrapport 2016. Het dossier geeft nu de stand van zaken weer per 1 januari
2016. De ontwikkelingen die we bij deze actualisering betrokken hebben gaan over
de noodfondsen en de ontwikkelingen op het terrein van de bankenunie. Hieronder
lichten we de actualisering kort toe.
Steun aan Griekenland
In het kader van het in augustus 2015 afgesproken derde steunprogramma voor
Griekenland vanuit het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) heeft Griekenland
sinds 1 september 2015 vier uitkeringen van in totaal € 8,4 miljard ontvangen.
Vanuit het nieuwe steunprogramma van € 86 miljard heeft Griekenland nu in totaal
€ 21,4 miljard aan leningen ontvangen. In totaal staat voor de aan Griekenland
toegezegde leningen de teller nu op € 337,8 miljard, en de ontvangen leningen op
€ 255,1 miljard.
Steun aan Cyprus
Cyprus heeft sinds 1 september 2015 vanuit twee bronnen aanvullende leningen
ontvangen: € 0,2 miljard van het IMF en € 0,5 miljard van het ESM. Het totaal aan
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leningen dat Cyprus per 1 januari 2016 heeft ontvangen bedraagt € 7,2 miljard.
De totale toezegging aan Cyprus is met € 10 miljard ongewijzigd gebleven.
Aflossing noodsteun
De pagina in het webdossier over de verschillende vormen van noodsteun is uit
gebreid met een subpagina over leenvoorwaarden en aflossingstermijnen. Hierop
houden wij onder andere de aflossing van de noodsteun in de komende jaren bij.
Zie:
http ://www. rekenkamer. nh/Publicaties/Dossiers/E/EU_governance_bij_bestrijdi ng_
economische_en_fin a n cië 1e_crisis! Fin a n ci ë 1e_sta bil iteitsi nstru me ntenLVoo rwa ard en
_en_aflossen_van_noodsteun
Europese bankenunie
De pagina in het webdossier over de Europese financiële toezichtstructuur is up to
date gemaakt: we melden dat het Gemeenschappelijk Resolutiemechanisme vanaf
1 januari 2016 operationeel is en we gaan in op het nieuwe voorstel (november
2015) van de Europese Commissie voor een Europees Depositogarantiestelsel.
Daarnaast is de passage over de toegang van rekenkamers tot financiële toezichthouders uitgebreid. We hebben de verklaring van het Contactcomité van de
presidenten van nationale rekenkamers in de EU en de Europese Rekenkamer
opgenomen over het controletekort dat ontstaan is door het overhevelen van het
bankentoezicht van nationale toezichthouders naar de ECB. In die verklaring wordt
ook gewezen op het onderzoek dat een aantal nationale rekenkamers
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waaronder

samen gaat uitvoeren naar het functioneren van het

toezicht op minder significante banken in de Unie. De Europese Rekenkamer is
begonnen met een onderzoek naar toezicht op de significante banken in Europa.
Zie:
http :!!www. rekenkamer. nli’Publicaties’Dossiers,’E,/EU_governance_bij_bestrijding_
economische_en_financiële_crisis,’Europese_financiële_toezichtstructuur
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