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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de begrotingsmaatregelen die 
moeten worden genomen om de economische gevolgen op te vangen van de verspreiding 
van COVID-19 voor de overheidsfinanciën van de lidstaten

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de verspreiding van COVID-19, als gevolg van de dood van 
duizenden mensen, de meeste lidstaten ertoe heeft gedwongen om op hun nationale 
grondgebied een algemene afzonderingsregeling in te voeren;

B. overwegende dat de nationale regeringen door de algemene afzonderingsregeling 
ongeziene maatregelen hebben moeten nemen om de werkgelegenheid in stand te 
houden en om de zeer kleine en de kleine en middelgrote ondernemingen te helpen bij 
het overwinnen van hun liquiditeitsproblemen;

C. overwegende dat de Commissie heeft besloten tot een opschorting van de regels inzake 
begrotingsdiscipline die de lidstaten verplichten het overheidstekort onder 3 % van het 
bbp te houden;

1. roept ertoe op de begrotingsoverschotten van de Europese Unie systematisch te 
herverdelen onder de nettobetalers aan de EU-begroting om deze te helpen de 
economische gevolgen van de verspreiding van COVID-19 voor hun overheidsfinanciën 
te verlichten;

2. vraagt dat het cofinancieringspercentage voor de Europese structuurmiddelen die 
worden vrijgemaakt in het kader van COVID-19, momenteel een bedrag van 
37 miljard EUR, wordt opgetrokken tot 100 %;

3. roept op tot de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de 
Europese Unie om de regio’s bij te staan die het zwaarst door de verspreiding van 
COVID-19 getroffen worden.


