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B9-0271/2022

Resolutie van het Europees Parlement over de sociale en economische gevolgen voor de 
EU van de Russische oorlog in Oekraïne – versterking van het vermogen van de EU om 
op te treden
(2022/2653(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn resolutie van 7 april 2022 over de conclusies van de bijeenkomst van de 
Europese Raad van 24 en 25 maart 2022, onder meer met betrekking tot de recentste 
ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne en de sancties van de EU tegen Rusland en de 
uitvoering daarvan1,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 25 maart 2022,

– gezien de macro-economische prognoses voor de eurozone van de diensten van de 
Europese Centrale Bank (ECB) van maart 2022,

– gezien het verslag van 22 april 2022 van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over 
de regionale economische vooruitzichten, getiteld “Europe: War Sets Back the 
European Recovery”,

– gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 bij de algemene begroting 2022 van 
22 april 2022, getiteld “Financiering van opvangkosten van mensen die Oekraïne 
ontvluchten”, dat de Commissie op 22 april 2022 heeft aangenomen (COM(2022)0262),

– gezien zijn resolutie van 24 maart 2022 over de behoefte aan een dringend EU-actieplan 
om voedselzekerheid binnen en buiten de EU te waarborgen in het licht van de 
Russische invasie in Oekraïne2,

– gezien zijn resolutie van 6 april 2022 over de start van de tenuitvoerlegging van het 
cohesiebeleid 2021-20273,

– gezien de mededeling van de Commissie van 23 maart 2022 getiteld “Tijdelijk 
crisiskader voor staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de economie na de 
Russische agressie tegen Oekraïne”4,

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

A. overwegende dat Rusland sinds 24 februari 2022 een illegale, niet-uitgelokte en niet-
gerechtvaardigde aanvalsoorlog tegen Oekraïne voert;

B. overwegende dat duizenden Oekraïense burgers het leven hebben verloren of gewond 
zijn geraakt bij de Russische agressie en invasie sinds 24 februari 2022, terwijl meer 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0121.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0099.
3 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0113.
4 PB C 131I van 24.3.2022, blz. 1.
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dan 5 miljoen burgers naar de buurlanden zijn gevlucht;

C. overwegende dat de EU op 8 april 2022 een vijfde sanctiepakket tegen Rusland heeft 
aangenomen; overwegende dat de Commissie op 4 mei 2022 een zesde sanctiepakket 
heeft aangekondigd; overwegende dat het vorige pakket op 15 maart 2022 was 
aangenomen na de niet-uitgelokte en niet-gerechtvaardigde invasie van Oekraïne door 
Rusland; overwegende dat de EU ook sancties heeft vastgesteld tegen Belarus als 
reactie op zijn betrokkenheid bij de Russische agressie en invasie; overwegende dat de 
sancties tegen Belarus een afspiegeling moeten zijn van die tegen Rusland om eventuele 
mazen in de wet te dichten;

D. overwegende dat de EU haar ogen niet kan sluiten voor de diepe en potentieel 
verwoestende gevolgen die de oorlog voor haar economie kan hebben; overwegende dat 
de Europese bedrijven te kampen hebben met hoge energieprijzen, verstoorde 
bevoorradingsketens, de kosten van de transitie naar klimaatneutraliteit, de gevolgen 
van de COVID-19-pandemie en nieuwe wetgeving in de pijplijn; overwegende dat het 
aanpakken van elk van deze kwesties afzonderlijk ambitieus, maar beheersbaar zou zijn 
geweest, maar dat het cumulatieve effect ervan het bedrijfsleven van de EU en de banen 
die het verschaft in gevaar kan brengen;

E. overwegende dat de werking van de interne markt in tijden van crisis moet worden 
gewaarborgd en dat de interne markt zijn potentieel ten behoeve van de Europese 
consument volledig moet kunnen benutten en moet bijdragen tot het stimuleren van de 
productiviteit en het vergroten van het concurrentievermogen van het Europese 
bedrijfsleven;

F. overwegende dat de sancties ernstige gevolgen hebben voor de Russische economie 
(volgens het IMF: 8,5 % krimp van het bbp en een inflatie van 21,3 % in 2022); 
overwegende dat de Europese aankopen van fossiele brandstoffen van Rusland door 
800 miljoen EUR per dag naar Rusland over te maken voor de levering van deze 
brandstoffen het regime nog steeds middelen verschaffen om de oorlog te helpen 
financieren; overwegende dat de Commissie een ambitieus plan heeft voorgesteld om de 
invoer van Russische olie binnen zes maanden en van geraffineerde producten tegen het 
eind van het jaar te verbieden;

G. overwegende dat bijna vijfhonderd internationale bedrijven en ondernemingen ervoor 
hebben gekozen hun activiteiten in Rusland te onderbreken of zich volledig uit de 
Russische markt terug te trekken;

H. overwegende dat uit academisch onderzoek5 blijkt dat een verbod op de invoer van 
fossiele brandstoffen uit Rusland gevolgen zou hebben voor de economische groei in de 
EU, wat naar schatting zou neerkomen op een verlies van nog geen 3 % van het bbp met 
uiteenlopende gevolgen in de verschillende lidstaten, terwijl de potentiële verliezen 
voor de Russische economie in dezelfde periode 30 % van het bbp zouden bedragen en 

5 Onder meer van Bachmann et al., de Europese Centrale Bank, Deutsche Bank Research, Oxford Economics, 
Goldman Sachs, enz. zoals samengevat door de Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (German Council of Economic Experts) in zijn rapport van maart 2022 
getiteld “Auswirkungen eines möglichen Wegfalls russischer Rohstofflieferungen auf Energiesicherheit und 
Wirtschaftsleistung: Auszug aus der aktualisierten Konjunkturprognose 2022 und 2023”.
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cruciaal zouden zijn om de Russische agressie te stoppen;

I. overwegende dat de reële bbp-groei volgens de jongste prognoses van de ECB voor de 
eurozone in 2022 gemiddeld 3,7 % zal bedragen, in 2023 2,8 % en in 2024 1,6 %; 
overwegende dat in het ernstige scenario, het slechtste van de drie scenario’s, de reële 
bbp-groei in de eurozone naar verwachting slechts gemiddeld 2,3 % zal bedragen in 
2022 en 2023, en 1,9 % in 2024; overwegende dat het basisscenario een eerste 
beoordeling bevat van de gevolgen van de oorlog voor de economie van de eurozone op 
basis van de informatie die op 2 maart 2022 beschikbaar was;

J. overwegende dat de inflatie in de eurozone volgens een voorlopige raming in april 2022 
7,5 % bedroeg, het hoogste niveau sinds de invoering van de eenheidsmunt; 
overwegende dat volgens de meest recente prognoses van de ECB voor de eurozone het 
inflatiecijfer zal dalen van gemiddeld 5,1 % in 2022 tot 2,1 % in 2023 en 1,9 % in 2024;

K. overwegende dat volgens de laatste prognoses van het IMF voor de eurozone van 
april 2022 de reële bbp-groei in 2022 gemiddeld 2,8 % zal bedragen, in 2023 2,3 % en 
in 2024 1,8 %; overwegende dat de groeivooruitzichten voor 2022 naar beneden zijn 
bijgesteld (vanaf februari 2022) met 1,1 %;

L. overwegende dat volgens de voorlopige beoordeling van de Commissie de tot dusverre 
door de EU-lidstaten genomen initiatieven het begrotingstekort dit jaar met ten minste 
0,6 % van het bbp zullen doen toenemen; overwegende dat deze uitgavenstijging 
plaatsvindt tegen de achtergrond van een hoge overheidsschuld als gevolg van de 
pandemie;

M. overwegende dat de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne aanzienlijke gevolgen 
heeft voor de EU-begroting, waaruit blijkt dat er mechanismen en meer flexibiliteit 
nodig zijn om via de EU-begroting op crises te reageren;

N. overwegende dat de impact van de sancties op de lidstaten heterogeen is, aangezien in 
sommige gevallen de uitvoer naar Rusland tussen 5 % en 8,5 % van de totale uitvoer 
vertegenwoordigt, tegenover een EU-gemiddelde van 1,8 %;

O. overwegende dat de Commissie in de tweede helft van mei 2022 geactualiseerde 
richtsnoeren voor het begrotingsbeleid voor 2023 zal verstrekken in het kader van het 
voorjaarspakket van het Europees Semester;

P. overwegende dat de Commissie medio mei 2022 met concrete maatregelen moet komen 
om REPowerEU tot een realiteit te maken; overwegende dat de meeste van deze 
investeringen uit de particuliere sector zullen moeten komen;

Q. overwegende dat de crisis een grote uitdaging vormt voor de infrastructuur en de 
openbare diensten van landen die Oekraïners opvangen die de oorlog zijn ontvlucht, met 
name de landen die aan Oekraïne grenzen; overwegende dat alle lidstaten hun 
inspanningen moeten intensiveren in een blijvende geest van eenheid en solidariteit, en 
dat alle mogelijke maatregelen moeten worden genomen om deze inspanningen te 
vergemakkelijken;

R. overwegende dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan de behoeften van de 
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meest kwetsbaren en aan maatregelen om mensenhandel te voorkomen en op te sporen;

S. overwegende dat de humanitaire hulp en de crisisrespons in Oekraïne en de buurlanden 
zijn verstrekt door het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking – Europa in de wereld en het Uniemechanisme voor 
civiele bescherming; overwegende dat de tijdelijke flexibiliteit van de fondsen voor 
binnenlandse zaken en de programma’s in het kader van het cohesiebeleid, die wordt 
geboden door het cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen in Europa (CARE) en 
het meest recente voorstel van de Commissie voor meer voorfinanciering in het kader 
van de REACT-EU-verordening6, ertoe zal bijdragen dat de lidstaten beter op 
humanitaire crises kunnen reageren, met name wat de opvang van vluchtelingen betreft;

1. is solidair met het Oekraïense volk en erkent dat een actieve oorlog aan de 
onmiddellijke grenzen van de EU ernstige sociale en economische gevolgen heeft voor 
Europa; is zich er ten volle van bewust dat democratie en vrijheid niet kunnen worden 
uitgedrukt door een monetair equivalent of sociaal comfort;

2. erkent dat de doeltreffende sancties tegen de Rusland en de stroom van miljoenen 
vluchtelingen die Oekraïne ontvluchten als gevolg van de Russische agressie en invasie, 
leiden tot onvermijdelijke economische en sociale uitdagingen in de hele EU en haar 
lidstaten;

3. herhaalt zijn verzoek om gecoördineerd optreden van de EU om de economische en 
sociale gevolgen van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne en van de opgelegde 
sancties op te vangen; stelt voor een economisch verlichtingspakket voor bedrijven te 
creëren, met economische, budgettaire en wetgevingsstukken, zonder de 
klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 en 2050 in gevaar te brengen; is van mening 
dat een dergelijk pakket er op zijn minst in moet voorzien dat:

a) de Commissie een regelgevingsmoratorium instelt en per sector een analyse maakt 
van het cumulatieve effect van hogere energie- en grondstoffenprijzen, nieuwe 
wetgeving en het effect van de oorlog, waarbij deze analyse wordt gebruikt om de 
lasten voor het bedrijfsleven onmiddellijk te verlichten door besluiten uit te stellen 
die de kosten voor bedrijven die reeds onder druk staan, onnodig zouden 
verhogen, en de proactieve toepassing van het “one in, one out”-beginsel in de 
voorbereidingsfase van elk wetgevingsbesluit moet worden opgenomen;

b) de kosten van het bedrijfsleven worden verlaagd door verlaging van de btw en de 
energiebelastingen en afschaffing of verlaging van de heffingen op energie, de 
steun voor ondernemingen wordt verhoogd door te zorgen voor een flexibele 
toepassing van de staatssteunregels, verlaging van de energieprijzen door uitstel 
van de geleidelijke afschaffing van kolen en kernenergie te overwegen en het 
prijsbepalingsmechanisme te herzien;

c) een diversificatiestrategie wordt aangenomen om te zorgen voor een betrouwbare 
aanvoer van grondstoffen en kritieke grondstoffen, zoals zeldzame aardmetalen;

d) de energie-infrastructuur en de opslagcapaciteiten van de EU dringend worden 

6 PB L 437 van 28.12.2020, blz. 30.
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gemoderniseerd, om ervoor te zorgen dat Europa onafhankelijk kan zijn van de 
Russische energievoorziening en over meer strategische autonomie beschikt, en 
dat een EU-brede strategie voor energiezekerheid wordt ontwikkeld, met inbegrip 
van verplichte opslagdrempels en grote investeringen om het net, ook wat 
interconnecties betreft, te moderniseren met het oog op toekomstige behoeften;

e) het toepassingsgebied van de leningen in het kader van de herstel- en 
veerkrachtfaciliteit (RRF) ten volle wordt gebruikt en uitgebreid, aangezien voor 
meer dan 200 miljard EUR aan RRF-leningen nog steeds geen contracten zijn 
gesloten en de lidstaten krachtens de huidige RRF-verordening7 nog tot 
augustus 2023 leningen in het kader van de RRF kunnen aanvragen, en een 
gericht voorstel tot wijziging van de RRF-verordening, waardoor belangstellende 
lidstaten het resterende bedrag aan leningen kunnen gebruiken voor de 
financiering van meerlandenprojecten op het gebied van energiezekerheid, bijv. 
energie-interconnecties en grensoverschrijdende infrastructuur, hetgeen extra 
zakelijke kansen voor Europese bedrijven zal creëren;

f) het niveau van de EU-garantie in het InvestEU-programma wordt verhoogd ter 
bevordering van investeringen ter ondersteuning van Europese kleine en 
middelgrote ondernemingen, onder meer met het oog op kapitaalsteun, en de 
instelling in dit programma van een speciaal loket voor bedrijven die getroffen 
zijn door de gevolgen van de oorlog en voor projecten in verband met energie-
onafhankelijkheid;

4. benadrukt de snelle reactie van de EU-instellingen om te zorgen voor snelle 
economische en financiële steun aan de lidstaten die de ongekende stroom vluchtelingen 
uit Oekraïne uit de EU-begroting financieren via het gebruik van de bestaande 
programma’s van het meerjarig financieel kader (MFK);

5. is verheugd over de snelle inwerkingtreding van de richtlijn tijdelijke bescherming8 en 
verzoekt de Commissie deze volledig uit te voeren door middel van solidariteit en 
gedeelde verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, door het volledige scala aan rechten 
waarin de richtlijn voorziet, te waarborgen, waaronder toegang tot de arbeidsmarkt, 
huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en sociale bijstand voor allen die recht hebben 
op deze bescherming; verzoekt de Commissie na te gaan welke mogelijkheden er zijn 
om vluchtelingen te helpen de arbeidsmarkt te betreden door te streven naar de 
erkenning van beroepskwalificaties; benadrukt dat de EU snel heeft gereageerd en dat 
de lidstaten ervoor moeten zorgen dat zij tijdig alle nodige maatregelen nemen om de 
nationale arbeidsmarkten te ondersteunen, banen te behouden en te garanderen dat 
werkgelegenheid en productiviteit zoveel mogelijk worden gevrijwaard van de gevolgen 
van de Russische invasie;

6. dringt erop aan dat de bestaande financieringsmogelijkheden, flexibiliteit en andere 
bepalingen van de MFK-verordening9 en het Financieel Reglement10 optimaal worden 
benut; is er echter van overtuigd dat in de EU-begroting in extra flexibiliteit moet 

7 PB L 57 van 18.2.2021, blz. 17.
8 PB L 212 van 7.8.2001, blz. 12.
9 PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 11.
10 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.



RE\1256035NL.docx 7/10 PE732.309v01-00

NL

worden voorzien om op onvoorziene en dringende behoeften te kunnen inspelen;

7. wijst erop dat de EU dringend maatregelen moet nemen om de voedselzekerheid zowel 
voor haar burgers als op mondiaal niveau te verbeteren en wijst op de stijging van de 
kosten van brandstof en meststoffen; dringt erop aan dat de “van boer tot 
bord”-strategie11, de biodiversiteitsstrategie12 en de strategische plannen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid uitgebreid worden geanalyseerd in het licht van de 
noodzaak om de voedselzekerheid te garanderen als gevolg van de Russische inval in 
Oekraïne;  dringt erop aan dat de niet-bestede middelen van het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij worden vrijgemaakt, gezien de verslechterende situatie van 
de visserijsector;

8. dringt aan op de instelling van “Construct-EU”, een initiatief om 11,6 miljard EUR van 
de cohesiekredieten voor 2022 te mobiliseren, die worden overgeheveld van de 
begroting voor 2021 om met terugwerkende kracht de inflatiekosten voor door de EU 
gefinancierde infrastructuurprojecten te dekken die het gevolg zijn van de prijsstijging 
voor bouw- en grondstoffen;  dringt erop aan dat de vrijgemaakte bedragen in het kader 
van het cohesiebeleid opnieuw worden gebruikt om een adequate financiële reactie op 
de crisis mogelijk te maken;

9. verzoekt de Commissie de werking van het huidige MFK grondig te evalueren en zo 
spoedig mogelijk en uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 met een 
wetgevingsvoorstel voor een algehele MFK-herziening te komen; verwacht dat de 
Commissie in dit verband terdege rekening zal houden met het standpunt van het 
Parlement, dat in het najaar van 2022 zal worden gepresenteerd; wijst erop dat bij de 
herziening van het MFK rekening zal moeten worden gehouden met de toegenomen 
financieringsbehoeften, met een analyse van de langetermijngevolgen van de oorlog 
voor het EU-beleid, alsook met de verschuiving naar nieuwe politieke prioriteiten en 
opkomende behoeften, teneinde het MFK veerkrachtiger te maken om toekomstige 
crises het hoofd te kunnen bieden;

10. wijst erop dat daarnaast aanvullende nieuwe eigen middelen van de EU nodig zijn om 
ten minste de kosten in verband met NextGenerationEU (hoofdsom en rente) te dekken, 
alsmede om een duurzame financiering van de EU-begroting op lange termijn te 
waarborgen; is vastbesloten de uitvoering van de overeengekomen routekaart eigen 
middelen van december 2020 op de voet te volgen en de nodige maatregelen te nemen 
indien de voorgestelde nieuwe eigen middelen niet worden aangenomen of niet het 
verwachte niveau van inkomsten voor de EU-begroting opleveren; wijst in dit verband 
op het belang van de regelmatige dialoog over de eigen middelen tussen de drie 
instellingen;

11. is van mening dat het door de voorzitter van de Commissie op 4 mei 2022 
aangekondigde “herstelpakket voor Oekraïne” met concrete financieringsbronnen moet 
worden onderbouwd en niet ten koste mag gaan van bestaand EU-beleid; roept op tot 
volledige betrokkenheid van het Parlement bij de totstandbrenging en uitvoering van dit 
pakket;

11 COM(2020)0381.
12 COM(2020)0380.



PE732.309v01-00 8/10 RE\1256035NL.docx

NL

12. sluit zich aan bij het verzoek van de Raad aan de lidstaten en de Commissie om – met 
het oog op het komende winterseizoen – dringend de nodige solidariteits- en 
compensatiemechanismen in te stellen, samen te werken bij vrijwillige 
gemeenschappelijke aankopen van gas, vloeibaar aardgas en waterstof, optimaal 
gebruik te maken van het collectieve politieke en verkoopgewicht van de EU en haar 
lidstaten om de prijzen tijdens de onderhandelingen te verlagen, de gas- en 
elektriciteitsinterconnecties in de gehele EU te voltooien en te verbeteren, onder meer 
door de elektriciteitsnetten volledig te synchroniseren, en te werken aan het veiligstellen 
van de energievoorziening voor alle lidstaten;

13. benadrukt het belang van de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU en meer 
bepaald van het “Fit for 55”-pakket; schetst echter de noodzaak om rekening te houden 
met de gevolgen van de oorlog; wijst erop dat de lasten voor het bedrijfsleven moeten 
worden verlicht en dat de economie en de samenleving van de EU in de nabije toekomst 
enige ademruimte moeten krijgen om onze ambitie voor 2030, namelijk de “Fit for 55”-
doelstellingen op kostenefficiënte wijze te halen, kracht bij te zetten;

14. benadrukt de recente conclusies van de Raad, waarin de lidstaten en de Commissie 
wordt verzocht zo goed mogelijk gebruik te blijven maken van het instrumentarium 
voor staatssteun, met inbegrip van het nieuwe tijdelijke crisiskader voor staatssteun, als 
een in de tijd beperkte afwijking van de status quo;

15. merkt op dat de Raad adviseert dringend in gesprek te gaan met de belanghebbenden uit 
de energiesector en te bespreken of en hoe de door de Commissie voorgestelde 
kortetermijnopties (directe steun aan consumenten door middel van vouchers, fiscale 
kortingen of door middel van een groepsaankoopmodel/single, staatssteun, belasting 
(accijnzen en btw), prijsstops, regelgevende maatregelen zoals contracts for differences) 
zouden bijdragen tot het beperken van de gasprijs en het tegengaan van het 
besmettingseffect van de gasprijzen op de elektriciteitsmarkten, rekening houdend met 
de nationale omstandigheden;

16. is verheugd over de bereidheid van de Commissie om tijdelijke noodmaatregelen van de 
lidstaten op de elektriciteitsmarkt snel op hun verenigbaarheid te toetsen;

17. herhaalt het verzoek van de Raad aan de Commissie om voorstellen in te dienen om het 
probleem van buitensporige elektriciteitsprijzen doeltreffend aan te pakken, zonder 
afbreuk te doen aan de integriteit van de eengemaakte markt, met behoud van de 
stimulansen voor de groene transitie, waarbij de voorzieningszekerheid gewaarborgd 
blijft en disproportionele begrotingsuitgaven worden vermeden;

18. herinnert aan het belang van een goed functionerende interne markt als ruggengraat van 
de EU-economie; benadrukt dat de Russische inval in Oekraïne een aantal uitdagingen 
voor de veerkracht van vraag en aanbod van de EU aan het licht heeft gebracht, die 
gevolgen hebben voor haar industrieën en de fragmentatie van de interne markt; 
verzoekt de Commissie een ambitieus voorstel voor een instrument voor noodsituaties 
op de interne markt in te dienen en het zo op te zetten dat de EU in tijden van crisis 
sneller kan reageren, de veerkracht van haar toeleveringsketens kan versterken en het 
verkeer van goederen en personen en de toegang tot diensten kan waarborgen, en aldus 
een soepele werking van de interne markt kan garanderen wanneer dat het hardst nodig 
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is;

19. merkt op dat de strategische samenwerking van de EU met de landen van de Europese 
Vrijhandelsassociatie moet worden versterkt om onze afhankelijkheid te verminderen en 
de veerkracht van de toeleveringsketen te verbeteren;

20. benadrukt het belang van overheidsopdrachten voor de gemeenschappelijke defensie om 
de duurzame economische besteding van de defensiebegrotingen in de lidstaten te 
waarborgen;

21. is ernstig bezorgd over de aanhoudend hoge inflatie, die in april 2022 het hoogste 
niveau sinds de invoering van de eenheidsmunt heeft bereikt; is van mening dat de ECB 
een meer proactieve houding moet aannemen om ervoor te zorgen dat zij haar mandaat 
inzake prijsstabiliteit nakomt; merkt evenwel op dat de inflatieverwachtingen 
vooralsnog verankerd blijven; herinnert eraan dat de veerkrachtdoelstelling van de RRF 
uiterst belangrijk blijft en roept de lidstaten derhalve op om, waar mogelijk, prioriteit te 
geven aan investeringen die de structuur van hun economieën versterken;

22. merkt op dat het bbp-groeipercentage volgens de ECB op middellange termijn zal 
convergeren naar historisch gemiddelde percentages, ondanks een minder 
ondersteunend begrotingsbeleid en een stijging van de rentevoeten overeenkomstig de 
technische aannames op basis van de verwachtingen van de financiële markten;

23. wijst ook op de conclusies van het IMF dat het begrotingsbeleid beter geschikt is om 
nieuwe schokken op te vangen dan het monetaire beleid en dat de automatische 
begrotingsstabilisatoren ongehinderd hun werk moeten kunnen doen, terwijl extra 
uitgaven moeten worden uitgetrokken voor humanitaire hulp aan vluchtelingen en voor 
overdrachten aan huishoudens met een laag inkomen en gerichte steun aan kwetsbare, 
maar rendabele bedrijven;

24. bovendien merkt het IMF op dat de beleidsmakers waar mogelijk met de sociale 
partners moeten samenwerken om het ontstaan van loon-prijsspiralen te voorkomen, die 
de inflatoire druk verder dreigen op te voeren;

25. is ingenomen met de erkenning door het IMF dat lidstaten met beperkte 
begrotingsruimte hun uitgavensamenstelling zullen moeten herijken om minder 
noodzakelijke pandemiegerelateerde programma’s te vervangen door maatregelen om 
de gevolgen van de oorlog te verzachten, terwijl voor lidstaten met minder strikte 
begrotingsbeperkingen verhogingen van de uitgaven wellicht meer gerechtvaardigd 
zijn;

26. herhaalt zijn oproep om in het kader van de onderhandelingen over het 
wetgevingspakket inzake het witwassen van geld en het bestrijden van de financiering 
van terrorisme de bestaande mazen te dichten die het mogelijk maken structuren van 
uiteindelijke begunstigden te verhullen, en ervoor te zorgen dat alle relevante activa die 
in de EU in het bezit zijn van op een lijst geplaatste Russische oligarchen, in beslag 
worden genomen; erkent in dit verband het werk van de “Freeze and Seize Task Force” 
van de Commissie;

27. steunt de oproep van de Raad aan de lidstaten om gevolg te geven aan de mededeling 
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van de Commissie over stijgende voedselprijzen en mondiale voedselzekerheid13, 
waarin zowel kortetermijnmaatregelen worden uiteengezet om de betaalbaarheid van 
levensmiddelen in de EU aan te pakken en landbouwers te helpen die met hoge 
productiekosten worden geconfronteerd, als maatregelen op middellange termijn 
worden ontvouwd ter ondersteuning van de transitie naar een duurzaam 
voedselsysteem;

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en de parlementen van de lidstaten.

13 COM(2022)0133.


