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B9-0157/2020

Resolutie van het Europees Parlement over het nieuwe meerjarig financieel kader, eigen 
middelen en het herstelplan
(2020/2631(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien de artikelen 2 en 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en 
gezien protocol nr. 28 bij het VEU betreffende economische, sociale en territoriale 
samenhang,

– gezien de artikelen 225, 311 en 312 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU),

– gezien zijn resolutie van 14 maart 2018 over het volgende MFK: voorbereiding van het 
standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 20201,

– gezien het voorstel van de Commissie van 2 mei 2018 voor een verordening van de 
Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 
(COM(2018)0322),

– gezien zijn tussentijds verslag van 14 november 2018 over het meerjarig financieel 
kader 2021-2027 – Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord,

– gezien zijn resolutie van 10 oktober 2019 over het meerjarig financieel kader 2021-2027 
en eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen2,

– gezien punt 16 van het Kaderakkoord van 20 oktober 2010 over de betrekkingen tussen 
het Europees Parlement en de Europese Commissie3,

– gezien punt 10 van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 tussen het 
Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over 
beter wetgeven4,

– gezien zijn resolutie van 17 april 2020 over gecoördineerde EU-maatregelen om de 
COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden5,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 23 april 2020, waarin de Commissie 
werd opgedragen de exacte behoeften te analyseren en dringend een voorstel voor een 

1 PB C 162 van 10.5.2019, blz. 51.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0032.
3 PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47.
4 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
5 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0054.
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herstelplan voor te leggen,

– gezien de verklaring van de Eurogroep van 8 mei 2020 over crisisondersteuning bij een 
pandemie,

– gezien het verslag van de Eurogroep over de alomvattende economische beleidsreactie 
op de COVID-19-pandemie, gepubliceerd op 9 april 2020,

– gezien het investeringsinitiatief coronavirusrespons (CRII) en het investeringsinitiatief 
coronavirusrespons ‘plus’ (CRII+), die het Parlement respectievelijk op 26 maart 2020 
en 17 april 2020 heeft goedgekeurd, en die met name meer flexibiliteit mogelijk maken 
voor wat betreft het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-
fondsen) voor de lidstaten,

– gezien het door de Eurogroep goedgekeurde pakket van 540 miljard EUR ter 
ondersteuning van de lidstaten en van ondernemingen en werknemers tijdens de 
COVID-19-crisis, via het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM), de Europese 
Investeringsbank (EIB) en het instrument voor tijdelijke steun ter beperking van 
werkloosheidsrisico’s in een noodsituatie (SURE),

– gezien de verklaring van de voorzitter van de Commissie van 16 april 2020 aan de 
plenaire vergadering van het Europees Parlement over een verhoging, gedurende een 
beperkte periode, van de plafonds voor eigen middelen van de langetermijnbegroting 
van de EU van 1,2 % tot maximaal 2 % van het bni van de EU-27 vóór de crisis,

– gezien de economische voorjaarsprognose 2020 van de Europese Commissie, die is 
gepubliceerd op 6 mei 2020,

– gezien het vonnis van het Duitse federale constitutionele hof 
(Bundesverfassungsgericht) van 5 mei 2020 over het aankoopprogramma voor de 
overheidssector (PSPP) van de Europese Centrale Bank (ECB) en gezien het persbericht 
van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 8 mei 2020,

– gezien de goedkeuring op 19 maart 2020 van een tijdelijk kader om de lidstaten in staat 
te stellen de economie tijdens de COVID-19-uitbraak verder te ondersteunen, middels 
volledige gebruikmaking van de flexibiliteit waarin de staatssteunregels voorzien,

– gezien het besluit van de raad van bestuur van de ECB van 18 maart 2020 over het 
pandemie-noodaankoopprogramma,

– gezien de verklaring van de EU-ministers van Financiën van 23 maart 2020 over het 
stabiliteits- en groeipact in het licht van de COVID-19-crisis,

– gezien de Overeenkomst van Parijs tot vaststelling van een mondiaal kader ter 
voorkoming van gevaarlijke klimaatveranderingen middels een beperking van de 
opwarming van de aarde tot ruim onder 2 °C en idealiter tot maximaal 1,5 °C,

– gezien het herziene Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa van 3 mei 
1996,
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– gezien de Europese pijler van sociale rechten (EPSR), die in november 2017 is 
afgekondigd door het Parlement, de Raad en de Commissie,

– gezien de voorlopige beoordelingsnota van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
van 18 maart 2020, getiteld “COVID-19 and the world of work: Impacts and 
Responses” (COVID-19 en de arbeidswereld: impact en respons),

– gezien de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's),

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

A. overwegende dat de Commissie, na herhaaldelijk uitstel, naar verwachting eind mei 
2020 een geactualiseerd voorstel voor het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 
zal voorleggen, alsook een voorstel voor een plan ter ondersteuning van het herstel na 
de COVID-19-crisis, met meer financiering en middelen;

B. overwegende dat de COVID-19-pandemie een enorme, verstorende impact heeft op de 
economische systemen van de lidstaten en een ontwrichting van de samenleving 
veroorzaakt, in het bijzonder wat kwetsbare groepen en het inkomen en de rechten van 
werknemers betreft; overwegende dat de omvang van de economische krimp als gevolg 
van deze gezondheidscrisis ongezien is; overwegende dat het bbp van de EU in 2020 
naar verwachting met ongeveer 7,5 % zal krimpen, wat veel meer is dan tijdens de 
wereldwijde financiële crisis in 2009, en in 2021 waarschijnlijk slechts met 6 % 
opnieuw zal toenemen;

C. overwegende dat de COVID‑19-pandemie de gevolgen van het neoliberale beleid van 
de EU en het gebrek aan coördinatie en solidariteit tussen de lidstaten in tijden van 
gezondheidscrises aan het licht heeft gebracht, waardoor ook de nodige maatregelen ter 
ondersteuning van lidstaten die in ernstige moeilijkheden verkeren en ter bevordering 
van economisch en sociaal herstel, vertraging hebben opgelopen; overwegende dat de 
EU er niet in is geslaagd een gemeenschappelijke strategie ter bestrijding van het virus 
te bevorderen teneinde concurrentie tussen de lidstaten om schaarse medische 
hulpmiddelen te voorkomen;

D. overwegende dat de openbare gezondheidszorgstelsels onder grote druk zijn komen te 
staan, en nog altijd staan, om adequate zorg voor alle patiënten te garanderen; 
overwegende dat zij steeds minder financiering krijgen en worden verwaarloosd als 
gevolg van liberaliserings- en privatiseringsprocessen enerzijds en rechtse 
bezuinigingsmaatregelen anderzijds;

E. overwegende dat de Commissie heeft besloten de ‘algemene ontsnappingsclausule’ die 
is opgenomen in de tekortregels van het stabiliteits- en groeipact, te activeren in een 
poging om de lidstaten ertoe aan te zetten overheidsgeld uit te geven, maar dat zij niet 
echt actie heeft ondernomen om dit pact te vervangen door een nieuw pact voor 
duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid;

F. overwegende dat de ECB heeft toegezegd een pandemie-noodaankoopprogramma ter 
waarde van 750 miljard EUR op te zetten om effecten van de particuliere en de 
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openbare sector op te kopen, waardoor de overheidsschuld tijdens de crisis gedeeltelijk 
zal worden verlicht, en 120 miljard EUR aan kwantitatieve-versoepelingsmaatregelen 
en 20 miljard EUR aan schuldaankopen heeft beloofd;

G. overwegende dat de staatshoofden en regeringsleiders van de EU op 23 april 2020 hun 
goedkeuring hebben gehecht aan de besluiten van de Eurogroep over het ESM van 
9 april 2020, de besluiten over de EIB en de voorstellen van de Commissie, wat alles bij 
elkaar een pakket vormt ter waarde van 540 miljard EUR; overwegende dat dit evenwel 
ontoereikend is en in sommige gevallen inadequaat, aangezien het ESM-pakket 
leningen en strikte voorwaarden oplegt en geen garanties biedt voor arbeidsrechten en 
salarissen in het kader van het SURE-instrument;

H. overwegende dat de COVID-19-crisis uiterst uiteenlopende gevolgen heeft voor de 
economieën van de lidstaten en de regio’s, aangezien hun capaciteit om op de 
economische crisis te reageren sterk varieert; overwegende dat de lidstaten en de regio’s 
die het hardst worden getroffen door de gezondheidscrisis, ook in economisch opzicht 
het meest te lijden zullen hebben;

I. overwegende dat de economische gevolgen van de gezondheidscrisis in alle lidstaten in 
de eerste plaats de kwetsbaarste delen van de bevolking zullen treffen; overwegende dat 
de sociale, economische en regionale ongelijkheid binnen de lidstaten en binnen de EU 
hoogstwaarschijnlijk zal toenemen;

J. overwegende dat de budgettaire ruimte van de lidstaten sterk verschilt; overwegende dat 
de heterogene opbouw van de EU, de uiteenlopende gevolgen van haar beleid en de 
inadequate reacties op de economische crisis tot een nieuwe staatsschuldencrisis kunnen 
leiden;

K. overwegende dat het de plicht van alle Europese actoren is hun economieën te 
transformeren om inclusieve, evenwichtige en ecologisch duurzame samenlevingen te 
ondersteunen; overwegende dat een economisch zinvolle oplossing voor herstel voor de 
EU de schulden van de lidstaten niet verder mag vergroten;

L. overwegende dat het huidige kader voor economische governance, in het bijzonder het 
stabiliteits- en groeipact, zeer procyclisch is gebleken en de economische verschillen in 
de EU daardoor heeft vergroot;

M. overwegende dat de maatregelen die op EU-niveau zijn genomen en worden overwogen 
lang niet de antwoorden zijn die nodig zijn voor de kwesties die voortvloeien uit de 
economische en sociale situatie die is verergerd door de gevolgen van de COVID-19-
uitbraak; overwegende dat deze maatregelen – zoals is gebleken tijdens de recente 
Eurogroepvergaderingen – de fundamentele tegenstellingen binnen de EU en het gebrek 
aan solidariteit en een adequate reactie op de omvang van de problemen waarmee de 
lidstaten en de volkeren van Europa te maken hebben, hebben blootgelegd en concessies 
doen aan de belangen van de grote Europese mogendheden en de grote economische en 
financiële groepen; overwegende dat deze maatregelen beperkt en tijdelijk zijn, bepaald 
worden door een logica van schulden die meer schuld toevoegt aan reeds onhoudbare 
schulden, en door voorwaarden die noch de rechten van werknemers en de volkeren 
garanderen, noch voldoen aan de behoeften van de lidstaten, waardoor de 
asymmetrieën, ongelijkheden en afhankelijkheidsrelaties binnen de EU worden 
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versterkt;

N. overwegende dat de COVID-19-uitbraak op geen enkele manier mag worden misbruikt 
als excuus voor vertraging bij het aanpakken van de noodsituatie op het gebied van 
klimaat en milieu; overwegende dat er nu meer dan ooit behoefte bestaat aan en een 
kans is voor een sociale, groene heropbouw van onze samenleving en economie na de 
uitbraak;

O. overwegende dat zowel de epidemie zelf als de daaruit voortvloeiende economische en 
sociale crisis wereldwijde problemen zijn; overwegende dat concurrentie plaats moet 
maken voor solidariteit en samenwerking op wereldvlak;

P. overwegende dat de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft verklaard dat de 
economische en arbeidsmarktcrisis die door de COVID‑19-pandemie is versneld, zou 
kunnen leiden tot een wereldwijd banenverlies van 305 miljoen voltijdbanen in het 
tweede kwartaal van 2020;

Q. overwegende dat personen die zich in een onzekere huisvestingssituatie bevinden, 
precaire en atypische arbeid verrichten, zich in informele kampen bevinden of dakloos 
zijn en op straat leven, die geen toegang hebben tot water en adequate sanitaire 
voorzieningen, maar ook adequate toegang tot informatie en het internet ontberen, 
bijzonder zwaar worden getroffen door de lockdownmaatregelen die in de lidstaten 
worden gehandhaafd;

Een nieuw, ambitieus en geheroriënteerd MFK dat voldoet aan reële behoeften en de 
verwachtingen van mensen

1. herinnert aan zijn standpunt dat op 14 november 2018 werd vastgesteld, hoewel het niet 
volstaat, en dat op 10 oktober 2019 werd bevestigd, dat de vastleggingskredieten voor 
de periode 2021-2027 moeten worden vastgesteld op 1 324,1 miljard EUR in prijzen 
van 2018 (1,3 % van het bni van de EU-27 vóór de crisis); onderstreept dat de COVID-
19-crisis de gehele context waarin dit standpunt werd vastgesteld, drastisch heeft 
veranderd; benadrukt dat derhalve aanzienlijke kredieten bovenop de in het standpunt 
van het Parlement genoemde kredieten nodig zijn om te reageren op de voortdurende 
crisis, toenemende ongelijkheden en divergentie tussen de lidstaten en de moeilijkere 
sociale, economische, territoriale, ecologische en werkgelegenheids- en 
gezondheidsuitdagingen;

2. herinnert eraan dat het cohesiebeleid is gebaseerd op solidariteit en wederom tot het 
meest doeltreffende beleid blijkt te behoren voor het aanpakken van de acute 
uitdagingen in verband met de COVID-19-crisis; pleit voor een grotere 
langetermijnbegroting voor het cohesiebeleid en een grondig hervormd en werkelijk 
duurzaam landbouwbeleid met meer middelen in vergelijking met het MFK voor de 
periode 2014-2020, uitgedrukt in nominale bedragen; herinnert eraan dat deze twee 
beleidsterreinen convergentie, het welzijn van mensen, een fatsoenlijke levensstandaard 
en plattelandsontwikkeling waarborgen, en bijdragen tot de strijd tegen sociale, 
economische en territoriale ongelijkheden tussen regio’s en lidstaten;

3. onderstreept dat eventuele toekomstige wetswijzigingen vergezeld moeten gaan van een 
indicatie van de mogelijke gevolgen voor de begroting voor het cohesiebeleid; 
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benadrukt dat het cohesiebeleid niet mag worden beschouwd als slechts een instrument 
voor het vergroten of doorsluizen van andere middelen en instrumenten; onderstreept 
dat als het cohesiebeleid moet worden gebruikt voor het aanpakken van nieuwe 
prioriteiten in sectoren als gezondheid, duurzaam toerisme en cultuur, en meer nadruk 
moet leggen op bepaalde sociale en arbeidsmarktprioriteiten, een aanzienlijke verhoging 
van de middelen nodig is; herinnert eraan dat subsidies het belangrijkste instrument 
moeten blijven in het cohesiebeleid, in het bijzonder voor het ondersteunen van 
openbare en sociale diensten en kmo’s; verzoekt om een speciale beschermend schild 
voor gemeenten, dat essentieel is omdat de crisis en de daaruit voortvloeiende negatieve 
economische vooruitzichten zullen leiden tot aanzienlijk inkomensverlies, vooral voor 
gemeenten, en tegelijkertijd zullen leiden tot bijkomende financiële lasten;

4. herinnert eraan dat vrede en solidariteit kernwaarden van de EU zijn die consequent 
moeten worden ondersteund door de EU-begroting; wijst voorts met nadruk op de snelle 
wereldwijde verspreiding van de COVID-19-pandemie en de ernstige gevolgen daarvan 
voor derde landen; is ervan overtuigd dat solidariteit en internationale samenwerking 
nodig zijn om deze mondiale crisis te boven te komen; eist derhalve dat de toewijzingen 
voor het defensiebeleid, militair beleid en het interne veiligheidsbeleid worden 
geannuleerd en de begrotingen ervan worden overgeheveld naar het kernbeleid voor 
convergentie en solidariteit, zoals het beleid inzake cohesie, landbouw, humanitaire 
hulp, nabuurschap en ontwikkeling; acht het van cruciaal belang dat donoren de 
financiering die al is toegewezen aan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 
niet overhevelen naar andere prioriteiten in verband met de COVID-19-respons; is van 
mening dat de EU seksuele en reproductieve gezondheid en rechten moet opnemen in 
haar reactie op de COVID-19-pandemie op het gebied van het gebied van humanitaire 
hulp en ontwikkelingssamenwerking;

5. benadrukt dat de COVID-19-pandemie de absolute noodzaak heeft aangetoond van 
meer en voldoende financiering door EU-programma’s voor het Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en 
de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), evenals voor de nationale 
instanties die verantwoordelijk zijn voor deze gebieden;

6. is van oordeel dat in reactie op de COVID-19-crisis een groter aandeel van het MFK 
voor de periode 2021-2027 moet worden toegewezen aan nationale, regionale en 
gemeentelijke openbare diensten, openbare gezondheidszorgstelsels, onderzoek, het 
Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), onderwijs, het milieu en 
het LIFE-programma, kmo’s, kleinschalige kustvisserij en het ontwikkelings- en 
humanitaire beleid;

7. benadrukt dat een vermindering van de CO2-uitstoot met 70 % uiterlijk in 2030 nodig is 
om de 1,5 C-doelstelling van de Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken, rekening 
houdend met de rechtvaardigheidsbeginselen in het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC); onderstreept dat de doelstellingen van 
het MFK voor de periode 2021-2027 inzake klimaat- en biodiversiteitsmainstreaming 
verder moeten gaan dan de niveaus die zijn vastgesteld in het tussentijds verslag; 
verzoekt om een streefdoel voor de uitgaven aan klimaat en milieu van 50 % in het 
volgende MFK;
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8. verzoekt om de horizontale mainstreaming van de doelstellingen van de Overeenkomst 
van Parijs en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN; onderstreept dat een 
rechtvaardige transitie ook als horizontale EU-beleidsbenadering moet worden gezien 
waarin de eerbiediging van sociale en milieurechten, het welzijn van mensen en 
opwaartse sociale, economische en territoriale convergentie als waarden zijn verankerd, 
en die grondige decarbonisatie verwezenlijkt in overeenstemming met de doelstellingen 
voor 2030; benadrukt dat het Fonds voor een rechtvaardige transitie deze waarden moet 
toepassen en voor de hoognodige duurzame, inclusieve en sociaal rechtvaardige 
transitie naar een koolstofvrije economie moet zorgen;

9. stelt voor dat onder de MFK-rubrieken prioritaire duurzame sectoren en 
begrotingsonderdelen moeten worden geïdentificeerd die een grote capaciteit hebben 
voor het genereren van economische activiteit en kwalitatief hoogstaande banen, en 
voornamelijk zijn gericht op het verminderen van de jeugdwerkloosheid, en dat deze 
sectoren en begrotingsonderdelen met voorrang financiering moeten ontvangen, in het 
licht van de intentie om financiering toe te wijzen aan gebruiksklare projecten;

10. herinnert aan zijn standpunt dat het niet zal instemmen met een nieuw MFK zonder een 
akkoord over een herzien en uitgebreid stelsel van eigen middelen van de EU;

11. verzoekt om de verhoging van het plafond voor eigen middelen van de EU tot 2 % van 
het bni van de EU-27 vóór de crisis voor de gehele periode 2021-2027; benadrukt dat de 
bijkomende middelen die afkomstig zijn van deze verhoging uitdrukkelijk moeten 
worden toegewezen aan beleid dat bijdraagt tot het matigen van de gevolgen van 
COVID-19 en tot het kernbeleid van de EU op sociaal en milieugebied en inzake 
solidariteit;

12. verzoekt de Commissie een nieuw, ambitieuzer, geheroriënteerd MFK voor de periode 
2021-2027 voor te stellen, dat in overeenstemming is met de bovenstaande beginselen, 
met meer financiering voor het beleid inzake cohesie, klimaat, werkgelegenheid en 
gezondheid;

13. verzoekt de Commissie onmiddellijk een ambitieus en op solidariteit gebaseerd 
noodplan voor het MFK op te stellen voor het bijna onvermijdelijke geval dat niet op 
tijd overeenstemming wordt bereikt over het MFK voor de periode 2021-2027 om het 
op 1 januari 2021 in werking te laten treden, teneinde niet alleen een vangnet te bieden 
voor de begunstigden van de EU-programma’s door eenvoudigweg de plafonds voor 
2020 te verlengen, maar ook daadwerkelijk bij te dragen tot het verminderen van de 
veelzijdige gevolgen van COVID-19; benadrukt dat het noodplan voor het MFK vanaf 
januari 2021 ten minste een jaar geldig moet zijn en mogelijkheid moet bieden tot de 
nodige aanpassingen, heroriënteringen en flexibiliteit, alsmede gerichte verhogingen;

Een sociaal en ecologisch rechtvaardig herstelplan waarbij niemand wordt buitengesloten

14. betreurt dat de Commissie heeft getalmd bij het voorstellen van haar herstelplan en 
benadrukt dat op EU-niveau effectieve coördinatie en planning nodig zijn; verzoekt de 
Commissie met een holistisch herstelplan te komen dat is gebaseerd op de 
communautaire methode en de lidstaten in staat stelt hun economieën op een duurzame, 
samenhangende en sociaal evenwichtige manier te transformeren, in overeenstemming 
met de duurzameontwikkelingsdoelstellingen;
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15. verzoekt de Commissie een voorstel te doen voor een Europees herstelfonds met een 
omvang van ten minste 1,5 biljoen EUR, gefinancierd met eeuwigdurende obligaties 
tegen nulrente, die onder de lidstaten moeten worden verdeeld in overeenstemming met 
de cohesieregels, en waarbij subsidies worden verleend zonder macro-economische of 
andere voorwaarden; is van oordeel dat deze obligaties door de ECB moeten worden 
gekocht en voor wat betreft de naleving van het stabiliteits- en groeipact tot de 
opheffing ervan moeten worden uitgesloten;

16. herinnert eraan dat het herstelplan gestoeld moet zijn op de belangrijke pijlers van 
cohesie en convergentie; is van oordeel dat het herstel in de hele EU moet berusten op 
Uniebrede instrumenten en beleidsmaatregelen waarmee de verscherping van de door de 
asymmetrische gevolgen van de crisis veroorzaakte verschillen kan worden voorkomen; 
is van oordeel dat met een sterk cohesiebeleid het herstel in alle regio’s kan worden 
ondersteund, de verergering van maatschappelijke, economische en territoriale 
ongelijkheden kan worden teruggedraaid, de zwaarst getroffen, zwakste en kwetsbaarste 
gemeenschappen en mensen kunnen worden geholpen, en daarbij duurzame groei kan 
worden verwezenlijkt en de werkgelegenheid kan worden bevorderd; meent dat de 
onmiddellijke crisisrespons en liquiditeitssteun moeten worden voortgezet totdat de 
zwaarst getroffen lidstaten, regio’s en sectoren duidelijke tekenen van herstel beginnen 
te vertonen; beklemtoont dat, om een herstellingsvermogen na crises op de lange 
termijn, economische stabiliteit, sociale rechtvaardigheid en duurzame groei tot stand te 
brengen, in het kader van het herstelplan moet worden gezorgd voor ambitieuze 
overheidsinvesteringen waarmee de volksgezondheid, het onderwijs, opleidingen, de 
digitale economie en het milieu kunnen worden bevorderd en bovendien korte metten 
kan worden gemaakt met structurele problemen; vraagt dat in alle facetten van het 
herstelplan volledig rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van de 
ultraperifere regio’s als omschreven in artikel 349 VWEU;

17. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de verergerde ongelijkheden en de 
asymmetrische overheidsschuld als gevolg van de COVID-19-pandemie aan de orde 
worden gesteld door middel van concrete maatregelen die geen bezuinigingen omvatten, 
met inbegrip van renteloze subsidies, alsook door middel van wederzijdse waarborging 
en herstructurering van nieuwe schulden;

18. benadrukt dat de uitbraak van COVID-19 de tekortkomingen van de markteconomie aan 
het licht heeft gebracht, waarin de productie en handel onder het beheer staan van 
multinationals en een opgeblazen financiële sector; is van mening dat de herstelstrategie 
gericht moet zijn op langetermijnoverheidsinvesteringen in essentiële sectoren van de 
reële economie, hetgeen hoogwaardige banen zal opleveren, voor eerlijke ontwikkeling 
zal zorgen en de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen zal waarborgen; wijst 
erop dat er dringend behoefte is aan een plan voor overheidsinvesteringen ter 
bevordering van de ontwikkeling van een openbare productiesector, met name voor 
strategische sectoren zoals geneesmiddelen, sanitaire producten, persoonlijke 
beschermingsmiddelen en medische apparatuur; onderstreept dat staatssteun en alle 
andere vormen van financiële steun van de lidstaten en de EU uitsluitend moeten 
worden verleend aan bedrijven die geen belasting ontduiken en geen dividenden hebben 
uitgekeerd;

19. noemt het totaalpakket van 540 miljard EUR, dat op 9 april 2020 door de Eurogroep 
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werd goedgekeurd, jammerlijk ontoereikend in het licht van de toegenomen behoeften; 
betreurt het dat deze instrumenten in wezen schuldinstrumenten zijn en in alle lidstaten 
tot een enorme toename van de overheidsschuld zullen leiden; is gekant tegen de 
beperkte reikwijdte, capaciteit, conditionaliteit en controle die met de 240 miljard EUR 
uit het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) gepaard gaan en de lidstaten die het 
hardst financiële steun nodig hebben, er juist van hebben weerhouden zich hierop te 
beroepen; verzoekt de Eurogroep zowel het steunniveau als de voorwaarden van zijn 
voorstel opnieuw onder de loep te nemen;

20. is ernstig bezorgd over de statistische methoden van de Commissie, en met name over 
de te optimistische aannamen over hefboomeffecten die door de instelling worden 
toegepast om middelen te genereren; is ervan overtuigd dat het, met het oog op het 
dringend noodzakelijke economisch herstel en de even noodzakelijke economische 
transformatie, niet volstaat om de bestaande financieringsinstrumenten simpelweg in 
een nieuw jasje te steken;

21. merkt op dat de COVID-19-pandemie en de daaruit voortvloeiende economische 
recessie, de klimaatcrisis en extreme ongelijkheid onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn; verzoekt de Commissie de begroting van het investeringsplan voor een duurzaam 
Europa te verhogen tot 2 biljoen EUR om een vooruitstrevende Europese Social Deal en 
Green Deal te financieren en zo de ongelijkheden te verkleinen, miljoenen nieuwe 
banen te scheppen, de maatschappelijke en economische cohesie en de paraatheid van 
zorgstelsels in geval van toekomstige pandemieën te verbeteren en de klimaatcrisis aan 
te pakken; benadrukt dat overheidsgeld moet gaan naar overheidsprojecten en publieke 
voordelen moet opleveren; noemt de mededeling van de Commissie van 14 januari 
2020, getiteld “Sustainable Europe Investment Plan − European Green Deal Investment 
Plan”, ontoereikend en meent dat deze te sterk afhankelijk is van financiële inbreng uit 
de private sector met overheidsgaranties;

22. pleit voor een Europees ondersteuningsplan voor kmo’s, en met name voor het 
onderwijs, de media, en de culturele, creatieve en toeristische sector, die tot de zwaarst 
getroffen sectoren behoren;

23. verzoekt de lidstaten in het licht van de recente uitspraak van het Duitse 
Bundesverfassungsgericht het mandaat van de ECB zo snel mogelijk aan te passen om 
de instelling in staat te stellen net zoals centrale banken in andere jurisdicties op te 
treden als echte kredietverstrekker in laatste instantie, en om ervoor te zorgen dat zij 
onder volledig democratisch toezicht staat; wijst erop dat de Commissie de huidige 
juridische moeilijkheden kan overwinnen door de obligaties te houden totdat de nodige 
juridische wijzigingen kunnen worden aangebracht;

24. pleit ervoor het stabiliteitspact, de wetgeving inzake economische governance (het 
“sixpack” en het “twopack”), het Europees Semester en het Begrotingsverdrag in te 
trekken en te vervangen door een pact voor duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid 
ter waarborging van werkgelegenheid, inclusieve groei en milieubescherming; 
onderstreept dat de EU en de lidstaten op deze manier de nodige speelruimte kunnen 
vrijmaken om overheidsinvesteringen te bevorderen, overheidsdiensten en de 
maatschappelijke functies daarvan te financieren, de economische activiteit te 
stimuleren, met name in de productiesectoren, en ruimte te bieden voor 
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overheidseigendom en -controle van de strategische sectoren van de economie; 
beklemtoont voorts dat dit ervoor zal zorgen dat de “flexibiliteit” die momenteel door 
de EU wordt geboden niet wordt gevolgd door bezuinigingsmaatregelen, die in het 
verleden, zoals na de crisis van 2008, voor de grootschalige verarming van veel 
samenlevingen hebben gezorgd;

25. pleit voor de heronderhandeling van de voorwaarden, looptijden, rente en bedragen van 
de overheidsschuld, zodat middelen die oorspronkelijk zouden worden ingezet om de 
schuld af te lossen, kunnen worden gebruikt om tegemoet te komen aan de dringende 
economische en maatschappelijke behoeften in de lidstaten;

26. verzoekt de Commissie maatregelen vast te stellen om de neveneffecten van de 
noodzakelijke versoepeling van de staatssteunregels tot een minimum te beperken, 
aangezien de kloof tussen lidstaten en tussen bedrijven daardoor hoogstwaarschijnlijk 
zal worden vergroot;

27. beklemtoont dat er bij de verlening van toegang tot herstelfinanciering voor moet 
worden gezorgd dat de rechtsstaat wordt geëerbiedigd, dat het streefcijfer van 1,5 C in 
het kader van de Overeenkomst van Parijs en de emissiereductiedoelstellingen voor 
2030 worden nagestreefd, evenals maatschappelijke doelstellingen op het gebied van de 
uitbanning van armoede en inkomensongelijkheid, en dat belastingontduiking, 
agressieve belastingplanning, belastingontwijking en witwaspraktijken worden 
tegengegaan;

28. verzoekt de Commissie offshore vennootschappen en ondernemingen die zich schuldig 
hebben gemaakt aan belastingontduiking, belastingontwijking of belastingfraude uit te 
sluiten van de programma’s van de EIB voor het aanpakken van de economische en 
maatschappelijke gevolgen van de pandemie, alsook van andere overheidssteun in 
verband met COVID-19, en in het bijzonder van het werkloosheidsfonds in het kader 
van SURE;

29. is van oordeel dat een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grenzen van de EU, 
waarmee belasting wordt geheven over de extra koolstof die wordt gegenereerd door de 
productie buiten de EU en vervoer naar de EU, moet samengaan met een overdracht van 
milieutechnologieën door het verlenen van gratis vergunningen aan 
ontwikkelingslanden;

30. beklemtoont dat werknemers onder geen beding mogen opdraaien voor de kosten van 
de crisis; verzoekt de instellingen en lidstaten van de EU het herstel te financieren met 
behulp van belastingen die in verhouding staan tot vermogen en inkomen, een 
ambitieuze vermogensbelasting voor te stellen, een doeltreffende en evenredige 
vennootschapsbelasting vast te stellen, met name voor ondernemingen in de financiële 
sector die geprofiteerd hebben van kortetermijn- en speculatieve transacties, en een 
belasting op financiële transacties (een zogenaamde “Tobin-belasting”) te ondersteunen;

31. verzoekt de instellingen en lidstaten van de EU maatregelen te treffen om de banen en 
lonen van de miljoenen werknemers die door de crisis zijn getroffen te beschermen en 
de gezondheids- en arbeidsomstandigheden van werknemers die tijdens de crisis van 
wezenlijk belang zijn te waarborgen, onder meer door deze werknemers financieel te 
ondersteunen;
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32. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de regio’s grensoverschrijdende projecten te 
financieren ter bevordering van de economische en maatschappelijke ontwikkeling met 
behulp van financiële hulpmiddelen voor Europese territoriale samenwerking, en 
daarbij de nadruk te leggen op kleinschalige projecten, die van cruciaal belang kunnen 
zijn voor grensoverschrijdende gebieden en regio’s binnen de eurozone, alsmede 
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te vergemakkelijken, mits de gezondheid van de 
betrokken grensarbeiders dit toelaat, onder meer door het beginsel van gelijke kansen te 
bevorderen en door het administratieve, maatschappelijke en regelgevingskader aan te 
passen;

33. staat erop dat het herstelplan en het herziene MFK de middelen waarborgen die zijn 
toegewezen voor gendergelijkheid, vrouwenrechten, met inbegrip van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, mensenrechten en maatschappelijke organisaties, 
om de continuïteit van de programma’s te bewaken en de onevenredige gevolgen van de 
crisis voor vrouwen, meisjes en gemarginaliseerde groepen aan de orde te stellen;

34. pleit voor maatregelen om ervoor te zorgen dat bij de reacties op de crisis die de huidige 
pandemie met zich mee zal brengen, ook rekening zal worden gehouden met de groepen 
die het grootste risico lopen op armoede en reeds gemarginaliseerde groepen, met 
inbegrip van minderheden en personen met een migratieachtergrond; vraagt dat het 
herziene voorstel voor het MFK en het herstelplan voorzien in passende, directe 
investeringen in maatschappelijke organisaties, met inbegrip van organisaties van 
migranten en minderheden, en daarnaast gericht zijn op organisaties die 
gemarginaliseerde gemeenschappen ondersteunen, en de versterking van de positie van 
deze organisaties, zodat ze meer mensen kunnen bereiken; vraagt dat het nieuwe MFK 
ervoor zorgt dat middelen voor het ontvangen van migranten en vluchtelingen, alsook 
voor hun spoedige integratie en inclusie in de samenleving, zoals opgenomen in het 
voorgestelde Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF), niet worden verminderd, 
en dat deze groepen ongeacht hun immigratiestatus in aanmerking komen voor passende 
steun;

35. benadrukt dat het Parlement de enige democratisch gekozen instelling in de EU is; 
betreurt het dat de leidende rol van de instelling bij de onderhandelingen over het 
MFK 2021-2027 en het herstelplan lijkt te worden ondermijnd; onderstreept dat het 
herstelpakket omvattend moet zijn en onderdeel moet uitmaken van het nieuwe, 
ambitieuze en geheroriënteerde MFK; vraagt de Commissie en de Raad de 
prerogatieven van het Parlement als medewetgever te eerbiedigen en volledig 
transparant te werk te gaan; beklemtoont dat het de Commissie en de Raad niet zal 
toestaan het Parlement voor een voldongen feit te stellen; benadrukt dat alle door de 
Commissie uitgevoerde maatregelen onderworpen moeten worden aan parlementaire 
controle; dringt erop aan dat besluiten die worden genomen om het Parlement op een 
zijspoor te zetten, worden teruggedraaid;

°

° °

36. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
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de Europese Centrale Bank, alsmede aan de regeringen, de parlementen en de sociale 
partners van de lidstaten.


