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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 sinds 22 maart 2012 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 onze brief
aan de Tweede Kamer over EU-gerelateerde onderwerpen. Het dossier geeft nu de
stand van zaken weer per 1 november 2016. De ontwikkelingen die we bij deze
actualisering betrokken hebben gaan over de noodfondsen, ontwikkelingen op het
terrein van de bankenunie en begrotingsdiscipline. Hieronder lichten we de
actualisering toe.

Steun aan Griekenland
In het kader van het in augustus 2015 afgesproken derde steunprogramma voor
Griekenland van € 86 miljard vanuit het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM),
had Griekenland in 2015 in totaal € 21,4 miljard aan leningen ontvangen. In 2016
is een nieuwe tranche van in totaal € 10,3 miljard aan Griekenland toegekend.
Daarvan is in juni 2016 € 7,5 miljard verstrekt. Op 25 oktober 2016 is nog eens
€ 2,8 miljard verstrekt.
Met de nieuwe bedragen erbij staat de teller van de door Griekenland ontvangen
leningen binnen de drie steunprogramma’s nu op € 265,4 miljard. De totale
toezegging is onveranderd gebleven op € 337,8 miljard.
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Beëindiging steunprogramma Cyprus
Sinds de vorige actualisatie van het webdossier op 27 januari 2016 heeft Cyprus
een lening van circa € 0,1 miljard van het IMF ontvangen. Daarmee heeft Cyprus
sinds de start van het steunprogramma in 2013 in totaal € 7,3 miljard aan leningen
ontvangen. Het betreft € 6,3 miljard vanuit het ESM en € 1 miljard van het IMF. De
totale toezegging aan Cyprus was € 10 miljard.

Op 31 maart 2016 is het steunprogramma voor Cyprus beëindigd. De komende
jaren zal Cyprus, onder meer via het post-programma toezicht (door de
zogenoemde ‘trojka’ van Europese Commissie, Europese Centrale Bank en
Internationaal Monetair Fonds) en het Europees Semester, worden gevolgd. Cyprus
gaat de steun terugbetalen vanaf 2025.
De aflossing van de noodsteun houden we bij in ons webdossier op de pagina
‘Voorwaarden en aflossen van noodsteun’. Op deze pagina zijn tevens de
momenten van eerste en laatste terugbetaling van ESM-leningen door Spanje,
Cyprus en Griekenland geactualiseerd.

Europese bankenunie
De pagina in het webdossier over de Europese financiële toezichtstructuur is
geactualiseerd, en aangevuld met een passage over de EU-brede stresstest die de
Europese Bankenautoriteit in 2016 bij 51 zogenoemde ‘significante’ banken (d.w.z.
banken met als belangrijk criterium dat de totale waarde van de activa € 30
miljard of meer bedraagt) uit vijftien landen van de eurozone heeft uitgevoerd.
Hierbij waren ook vier Nederlandse banken betrokken. Zie hiervoor de pagina
‘Europese financiële toezichtstructuur’.

Begrotingsdiscipline en macro-economisch toezicht
Op de pagina in het webdossier over Begrotingsdiscipline en macro-economisch
toezicht is het onderdeel ‘begrotingsdiscipline’ (stabiliteits- en groeipact)
geactualiseerd. Hierbij zijn onder andere de gegevens over de periode waarin
Nederland in de correctieve arm van het stabiliteits- en groeipact zat (de
‘buitensporigtekortprocedure’) aangepast, en is de onderliggende notitie
“Buitensporig tekort NL” up-to-date gemaakt.
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Verder is op deze pagina de tekst over het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie
en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie, ook wel ‘begrotingspact’ (‘fiscal
compact’) geactualiseerd. Zie hiervoor de pagina ‘Begrotingsdiscipline en macroeconomisch toezicht’ in het webdossier.
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