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B9-0278/2022

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 eerdere resoluties over Rusland en Oekraïne,

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

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

A. overwegende dat de Russische invasie in Oekraïne een grote humanitaire crisis is die 
miljoenen mensen treft en ook kan leiden tot een ernstige economische schok van 
onzekere duur en omvang in de EU; overwegende dat de belangrijkste gevolgen van de 
oorlog in Oekraïne de verloren levens zijn en de humanitaire crisis in verband met de 
enorme aantallen belegerde en ontheemde mensen; overwegende dat meer dan vier 
miljoen vluchtelingen uit Oekraïne in de EU zijn opgevangen;

B. overwegende dat de crisis als gevolg van de oorlog de groei negatief dreigt te 
beïnvloeden, onder meer door de repercussies op de financiële markten, verdere druk op 
de energieprijzen, aanhoudende knelpunten in de bevoorradingsketen en 
vertrouwenseffecten; overwegende dat de economische context, in combinatie met de 
gevolgen van de sancties en de migratiestromen, ernstige gevolgen zal hebben voor de 
sociale situatie, onder meer voor de arbeidsmarkten van de EU en de 
levensomstandigheden van haar burgers;

C. overwegende dat de toenemende inflatie en met name de snelle stijging van de voedsel- 
en energieprijzen in de gehele EU de meest kwetsbare bevolkingsgroepen treffen, de 
ongelijkheid verder vergroten en de armoede en energiearmoede verergeren; 
overwegende dat de lonen naar verwachting niet zo snel zullen stijgen als de inflatie, 
zodat werknemers in de komende maanden koopkracht zouden kunnen verliezen en hun 
levensomstandigheden zouden kunnen zien verslechteren; overwegende dat dit ook een 
grotere druk zal leggen op de capaciteit van het sociaal beleid, alsook op automatische 
stabilisatiemechanismen zoals tijdelijke steun om het risico op werkloosheid te 
beperken in een noodtoestand (SURE);

D. overwegende dat volgens de mondiale economische vooruitzichten van het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) van april 2022 de mondiale groei zal vertragen 
van naar schatting 6,1 % in 2021 tot 3,6 % in 2022 en 2023, hetgeen 0,8 en 0,2 
procentpunt lager is voor 2022 en 2023 dan in januari werd voorspeld; overwegende dat 
de groei in de eurozone volgens de prognoses zal afnemen van naar schatting 5,3 % in 
2021 tot 2,8 % in 2022 en 2,3 % in 2023;

E. overwegende dat het IMF concludeert dat het wijdverbreide gebruik van regelingen 
voor het behoud van banen betekende dat het werkloosheidspercentage in de eurozone 
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2,5 procentpunten lager was dan het zonder enige interventie zou zijn geweest, 
waardoor ongeveer 4 miljoen werknemers hun baan behielden1; overwegende dat 
Eurostat verwacht dat de inflatie in de eurozone in april 2022 7,5 % zal bedragen, tegen 
7,4 % in maart 20222;

F. overwegende dat Europa voor nieuwe uitdagingen staat, zoals groeiende ongelijkheid 
tussen generaties, afnemende maatschappelijke, gezondheidsgerelateerde, economische 
en ecologische kansen en middelen, territoriale ongelijkheden en ongelijke toegang tot 
fundamentele sociale en gezondheidszorgvoorzieningen, werkgelegenheid, zakelijke 
kansen en sociale infrastructuur; overwegende dat in 2020 96,5 miljoen mensen in de 
EU het risico liepen op armoede of sociale uitsluiting, hetgeen overeenkomt met 21,9 % 
van de EU-bevolking; overwegende dat het terugdringen van ongelijkheden een 
gedeelde verantwoordelijkheid is van de EU en de lidstaten; overwegende dat wij de 
diepere oorzaken van de economische en sociale onevenwichtigheden op lange termijn 
moeten aanpakken;

G. overwegende dat de crisis van 2008 ons heeft geleerd dat monetair beleid alleen niet 
kan zorgen voor een goed herstel van een crisis en dat we een gezamenlijke Europese 
aanpak nodig hebben; overwegende dat die crisis werd veroorzaakt door een 
opeenstapeling van onevenwichtigheden op mondiaal niveau, waar lage lonen en 
toenemende ongelijkheid een grote rol speelden bij het uitlokken van de economische 
ineenstorting van 2008; overwegende dat wij derhalve de diepere oorzaken van de 
economische en sociale onevenwichtigheden op lange termijn moeten aanpakken; 
overwegende dat de oorlog niet kan worden gebruikt om een dereguleringsagenda te 
rechtvaardigen die de rechten van werknemers en de sociale bescherming aantast, of een 
terugkeer naar bezuinigingen;

H. overwegende dat de EU zich in het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten 
ten doel heeft gesteld het aantal mensen dat het risico loopt op armoede of sociale 
uitsluiting met ten minste 15 miljoen te verminderen en een reeks voorstellen heeft 
goedgekeurd om dit doel tegen 2030 te bereiken; overwegende dat volgens ramingen 
van het IMF van vóór de pandemie in de vier grootste landen van de eurozone in de 
komende tien jaar ongeveer 5 miljoen banen zouden worden gecreëerd; overwegende 
dat deze prognose door de pandemie met 1,5 miljoen is gedaald, vooral in 
laaggeschoolde sectoren, en dat nog moet worden afgewacht hoe de jongste crisis deze 
vooruitzichten zal beïnvloeden; overwegende dat in de huidige context het bereiken van 
de doelstelling een grotere uitdaging zal worden, gezien de verwachte toename van 
armoede en werkloosheid in de komende maanden; overwegende dat de stelsels voor 
sociale bescherming zwaar op de proef worden gesteld om de sociale gevolgen van de 
crisis te verzachten, vluchtelingen te ondersteunen en iedereen fatsoenlijke 
levensomstandigheden en toegang tot hoogwaardige essentiële diensten zoals 
gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting te verschaffen;

I. overwegende dat het Internationaal Energieagentschap heeft geraamd dat tijdelijke 
begrotingsmaatregelen op onverwachte winsten in 2022 tot 200 miljard EUR aan 
overheidsinkomsten kunnen vrijmaken om de hogere energierekeningen gedeeltelijk te 

1 https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/03/30/cf-europe-job-retention-schemes-contained-unemployment
2 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Inflation_in_the_euro_area
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compenseren3; overwegende dat de lidstaten tijdelijke belastingmaatregelen voor 
onverwachte winsten mogen invoeren op basis van de richtsnoeren die de Commissie in 
maart 2022 heeft verstrekt4;

Algemene overwegingen

1. herhaalt zijn veroordeling in de krachtigste bewoordingen van de onwettige, niet 
uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire aanval op en inval in Oekraïne door de 
Russische Federatie, alsmede de betrokkenheid van Belarus hierbij;

2. wijst erop dat de huidige oorlog tegen Oekraïne een reeds grimmige energieprijzencrisis 
in heel Europa heeft verergerd; herinnert eraan dat de hoge gas- en elektriciteitsprijzen 
van dit moment de meeste lidstaten treffen, zij het in verschillende mate en op 
verschillende tijdstippen, en dat de huidige prijspiek snel ingrijpen vereist om de 
sociaal-economische gevolgen in kaart te brengen, te voorkomen en te verhinderen door 
middel van een gecoördineerde economische en sociale beleidsreactie;

3. roept de Commissie en de Raad op klaar te staan om alles te doen wat nodig is en 
vastberaden, eensgezind, snel en solidair te reageren op deze nieuwe ernstige crisis; 
benadrukt dat een vastberaden, gecoördineerd en op solidariteit gebaseerd Europees 
antwoord van essentieel belang is om de uitbreiding van de crisis te beperken door de 
economische en sociale gevolgen ervan vast te stellen, te voorkomen en te verzachten, 
en derhalve de steun van de Europese burgers te behouden voor de acties tegen Rusland 
en voor de andere acties die nodig zijn om de Oekraïners te steunen in hun verdediging; 
roept de EU-instellingen op Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat van de EU te 
verlenen, overeenkomstig artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en 
op basis van verdienste;

4. benadrukt zijn volledige steun voor Oekraïne en het Oekraïense volk; benadrukt dat hij 
zich blijft inzetten voor de vijf sanctiepakketten die de Europese Raad reeds tegen 
Rusland heeft afgekondigd, en dringt erop aan dat deze pakketten krachtiger en sneller 
worden uitgevoerd; verzoekt de lidstaten dringend het zesde sanctiepakket aan te 
nemen, met inbegrip van een verbod op de invoer van Russische olie, zoals voorgesteld 
door de Commissie; herhaalt zijn oproep tot een onmiddellijk en volledig embargo op 
de Russische invoer van olie, kolen, kernbrandstof en gas, en tot volledige stopzetting 
van Nord Stream 1 en 2;

Gecoördineerde aanpak van de economische en sociale crisis

5. is ervan overtuigd dat een doeltreffende reactie inhoudt dat huishoudens worden 
gesteund en de koopkracht en de werkgelegenheid op peil worden gehouden, terwijl de 
uitvoering van de Europese Green Deal en de rechtvaardige en groene transitie verder 
wordt versneld en het actieplan van de Europese pijler van sociale rechten wordt 
versterkt;

3 https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-reduce-the-european-unions-reliance-on-russian-natural-gas
4 Mededeling van de Commissie van 8 maart 2022 getiteld “REPowerEU: een gemeenschappelijk Europees 
optreden voor betaalbaardere, veiligere en duurzamere energie” (COM(2022)0108).
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6. herhaalt dat de Commissie raamt dat aanvullende overheidsinvesteringen van biljoenen 
euro’s nodig zijn om de uitdagingen met betrekking tot de digitale transformatie, een 
groene en rechtvaardige transitie en maatschappelijk herstel het hoofd te bieden; wijst er 
derhalve op dat een hoger investeringsniveau, met sociale en milieuvoorwaarden, moet 
worden gestabiliseerd en dat de opwaartse convergentie in de EU gedurende vele jaren 
moet worden versterkt;

7. erkent dat het verzachten van het effect van stijgende energieprijzen op kwetsbare 
huishoudens van cruciaal belang zal zijn om de armoedecijfers binnen de perken te 
houden; verzoekt de Commissie derhalve te voorzien in belangrijke gecoördineerde 
politieke en financiële maatregelen door een mechanisme in te stellen voor de 
maximumprijs van gas, teneinde de gevolgen van de buitengewoon hoge kosten ervan 
voor burgers en bedrijven te beperken, en tegelijkertijd het besmettingseffect op de 
elektriciteitsmarkten aan te pakken en de ruimte voor speculatie door de exploitanten 
van de energie- en financiële markten te beperken; wijst tevens op de noodzaak van een 
gecoördineerde actie om de elektriciteitsprijs los te koppelen van de gasprijs, teneinde 
een situatie te voorkomen waarin de stijging van de gasprijs volledig de stijging van de 
totale eindprijs zou bepalen; 

8. roept de lidstaten op de hogere belastinginkomsten te gebruiken voor sociale uitgaven, 
met inbegrip van inkomenssteun, om de gevolgen van de stijging van de energieprijzen 
te beperken, met name voor huishoudens met een laag inkomen, en om overheidsbeleid 
ter verbetering van de energie-efficiëntie en de uitbreiding van hernieuwbare 
energiebronnen te financieren; benadrukt de rol die een EU-voorstel over 
belastingheffing op onverwachte winsten zou kunnen spelen bij het genereren van extra 
inkomsten voor sociale uitgaven;

9. waarschuwt dat het Sociaal Klimaatfonds zoals het oorspronkelijk werd voorgesteld, 
zowel wat zijn doelstellingen als wat zijn financiering betreft, duidelijk ontoereikend 
was om energiearmoede te verlichten en dat het in de huidige context uiterst dringend is 
dit instrument met een ruimer toepassingsgebied en een ruimere financiering goed te 
keuren als een manier om kwetsbare huishoudens te behoeden voor energiearmoede, 
door hun inkomenssteun te bieden en hun groene transitie naar schone energie te 
financieren;

10. wijst op het belang van het proces van Europees Semester voor de coördinatie van 
specifiek economisch, sociaal en milieubeleid, teneinde de toekomstige uitdagingen aan 
te pakken door de beleidsdoelstellingen van de Europese Green Deal, de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN en de twintig beginselen van de 
Europese pijler van sociale rechten uit te voeren; verzoekt de Commissie in dit verband 
om in de landspecifieke aanbevelingen beleidsaanbevelingen op te nemen over onder 
meer strategische autonomie, onafhankelijkheid op energiegebied, sociale gelijkheid en 
eerlijke belastingheffing; verzoekt de Commissie nieuwe sociale maatregelen op te 
nemen ter bestrijding van armoede en sociale ongelijkheden als gevolg van de nieuwe 
economische vooruitzichten; verzoekt de Commissie een mechanisme voor te stellen 
om sociale onevenwichtigheden in kaart te brengen, te voorkomen en aan te pakken, als 
aanvulling op de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden;

11. is ingenomen met de mededeling van de Commissie van 2 maart 2022 over de 
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richtsnoeren voor het begrotingsbeleid voor 2023 (COM(2022)0085) en haar oproep om 
een expansief begrotingsbeleid te handhaven om snel te kunnen reageren op nieuwe 
economische ontwikkelingen; verwacht dat de Commissie met een reeks fiscale 
beleidsmaatregelen komt om op economische schokken en de toename van de armoede 
te reageren; verwacht voorts in dit verband dat de algemene ontsnappingsclausule zo 
lang als nodig is, geactiveerd blijft;

12. wijst erop dat algemeen wordt verwacht dat de economische en sociale situatie in de EU 
de komende maanden verder zal verslechteren en dat dit in de komende herfst en winter 
zal verergeren door een combinatie van nog hogere energieprijzen, een hoger 
energieverbruik voor verwarming en een hogere inflatie voor andere goederen, in een 
economische recessie, waarbij er tevens op wordt gewezen dat de gezondheidsrisico’s 
nog steeds in het oog moeten worden gehouden; acht het van belang dat de EU op deze 
verslechtering anticipeert en vóór de zomer van 2022 een beleidskader en concrete 
initiatieven ontplooit die er rechtstreeks op gericht zijn de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen te ondersteunen;

13. pleit voor een tijdelijk Europees sociaal veerkrachtpakket dat onder één paraplu een 
reeks maatregelen en middelen bundelt om de bestaande nationale en Europese 
welzijnsinstrumenten te versterken: een EU-breed beleid inzake tijdelijk beheerde 
prijscontroles op de energieprijzen, een tijdelijke opschorting van de nationale 
huurindexeringsregelingen, een sociale reddingsfaciliteit die op basis van solidariteit 
wordt gefinancierd uit de tijdelijke belastingheffing op de buitensporige winsten die de 
crisis in verscheidene sectoren van de economie heeft gegenereerd, teneinde snelle en 
directe inkomenssteun te bieden via overdrachten die op kwetsbare huishoudens zijn 
gericht, gerichte en verhoogde overheidssteun voor bestaande openbare en particuliere 
instrumenten en initiatieven ten behoeve van de armsten in onze samenleving, met een 
aanvulling op het Europees Sociaal Fonds Plus en ter ondersteuning van regelingen 
tegen energiearmoede (op te nemen als noodmaatregelen en voor spoedige aanneming 
in het Sociaal Klimaatfonds), alsook het waarborgen van de voortzetting en 
herfinanciering van SURE en andere steuninstrumenten om de sociaal-economische 
gevolgen van de oorlog aan te pakken;

14. verzoekt de Commissie een sociale top te organiseren met deelname van de 
EU-instellingen en de sociale partners om de uitdagingen te bespreken van de 
buitengewone situatie waarin wij ons met de toenemende inflatie bevinden en de sociale 
gevolgen daarvan, met name wat betreft de levensomstandigheden, een eerlijke 
herverdeling van de rijkdom over de verschillende groepen in de samenleving en 
fatsoenlijke lonen, en te werken aan een actualisering van het op 7 mei 2021 in Porto 
overeengekomen actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten om ervoor te 
zorgen dat de gestelde doelen worden gehaald door aanvullende voorstellen en/of 
financiële middelen goed te keuren;

15. benadrukt dat regelingen voor werktijdverkorting die kunnen worden geactiveerd in een 
crisis en de structurele aanpassing van economieën en personele middelen mogelijk 
maken, cruciaal zullen zijn; verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen voor een 
herzien permanent SURE-instrument ter ondersteuning van de nationale 
werkloosheidsregelingen; 
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16. dringt aan op de instelling van een met SURE vergelijkbaar mechanisme, een 
programma voor back-to-backleningen, voor goedkope financiering van regelingen ter 
ondersteuning van de lidstaten bij hun acties om huishoudens en ondernemingen te 
helpen, als een noodzakelijke stap in de totstandbrenging van een Europees antwoord op 
de crisis, met name om de gevolgen ervan op korte termijn aan te pakken;

17. verzoekt de Commissie een richtlijn voor te stellen inzake een kader voor 
minimuminkomensregelingen, met als doel het recht op een fatsoenlijk leven te 
waarborgen, armoede uit te roeien en de kwesties van toereikendheid en dekking aan te 
pakken, met inbegrip van een non-regressieclausule, aangezien dit dringend 
noodzakelijk is; acht het van essentieel belang dat iedere behoeftige in Europa onder 
een minimuminkomensregeling valt en dat de pensioenen een inkomen boven de 
armoedegrens garanderen; dringt er voorts op aan dat voor het behalen van diploma’s 
aan elke behoeftige volwassene die een beroepsopleiding of tertiair onderwijs wil 
volgen, toelagen worden toegekend om de kosten van het onderwijs en de 
basisbehoeften te dekken;

18. herinnert eraan dat jongeren bijzonder hard zijn getroffen door de COVID-19-crisis wat 
betreft werkgelegenheid, onderwijs, opleiding en geestelijk welzijn; vreest dat de 
economische gevolgen van de huidige crisis als gevolg van de Russische agressie in 
Oekraïne nog veel meer jongeren in Europa werkloos zullen maken, met langdurige 
sociaal-economische gevolgen;

19. waarschuwt dat de woningmarkt in Europa nog meer onder druk zal komen te staan 
door de noodzaak miljoenen vluchtelingen op te vangen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zich in te zetten voor het waarborgen van toegang tot fatsoenlijke huisvesting 
voor iedereen, door middel van de nationale plannen voor betaalbare huisvesting die 
deel uitmaken van de nationale hervormingsprogramma’s, met voldoende adequate en 
betaalbare sociale huisvesting, alsmede van het Europees platform voor de bestrijding 
van dakloosheid, met name om te voorzien in de woningbehoeften van de drie laagste 
kwintielen van de samenleving en om de huisvestingskosten van deze overbelaste 
groepen uiterlijk in 2030 met de helft te verminderen;

20. wijst erop dat, indien geen passende aanvullende beschermingsmaatregelen worden 
genomen, de toevloed van vluchtelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne de 
situatie van vrouwen en kinderen die het risico lopen op armoede en sociale uitsluiting, 
of van hen die toegang tot hoogwaardige zorg en sociale bescherming behoeven, nog 
zou kunnen verergeren; is vooral bezorgd over de situatie van vluchtelingenkinderen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten hun inspanningen te richten op de uitvoering van 
de Europese kindergarantie door kinderen die Oekraïne ontvluchten, op voet van 
gelijkheid met hun EU-gelijken in de gastlanden toegang te bieden tot gratis 
kwaliteitsdiensten, en de financiering van de Europese kindergarantie dringend te 
verhogen met een specifiek budget van ten minste 20 miljard EUR;

21. herinnert aan de toezegging van de EU met betrekking tot de bevordering, bescherming 
en verwezenlijking van het recht van elk individu en van elke vrouw en elk meisje om 
volledige zeggenschap te hebben over hun seksualiteit en in vrijheid en 
verantwoordelijkheid te beslissen over zaken die hun seksuele en reproductieve rechten 
aangaan, en zonder discriminatie, dwang en gendergerelateerd geweld te leven; verzoekt 
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de lidstaten alle vormen van discriminatie van vrouwen op grond van ras, waaronder 
etnische segregatie in gezondheidscentra, te verbieden en maatregelen te nemen voor de 
preventie ervan, en te zorgen voor universele toegang tot kwaliteitsvolle seksuele en 
reproductieve gezondheidszorg die vrij is van discriminatie, dwang en misbruik, de 
kwestie van rechtsmiddelen aan te pakken en om schendingen van hun mensenrechten 
aan te pakken, te verhelpen en te voorkomen; is van mening dat de toegang tot volledige 
gezondheidszorg voor vrouwelijke slachtoffers van oorlogsmisdaden die in de EU op de 
vlucht zijn, in alle lidstaten moet worden gewaarborgd;

22. benadrukt dat de COVID-19-crisis heeft aangetoond dat migrerende werknemers een 
cruciale bijdrage leveren aan de ondersteuning van de Europese economieën; 
waarschuwt echter dat migrerende werknemers zeer vaak te maken krijgen met slechte 
arbeids- en levensomstandigheden, het ontbreken van sociale bescherming, ontzegging 
van de vrijheid van vereniging en van de rechten van werknemers, discriminatie en 
vreemdelingenhaat, en vreest dat de vluchtelingen uit Oekraïne onder dezelfde 
omstandigheden zullen lijden; verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen 
dat hun integratie plaatsvindt met volledige eerbiediging van de wet, gelijkheid en non-
discriminatie; is van mening dat vakbonden en maatschappelijke organisaties in de hele 
EU moeten worden gesteund, ook wanneer zij acties voeren om de fundamentele 
arbeids- en sociale rechten van vluchtelingen te waarborgen, om 
vluchtelingenwerknemers te organiseren en in vakbonden op te nemen, en om hen 
mondiger te maken;

23. wijst erop dat de geestelijkegezondheidsstelsels in Europa onderontwikkeld zijn, 
geteisterd worden door chronische onderinvestering en dat de zorg moeilijk 
toegankelijk is voor de bevolking in het algemeen, en nog moeilijker voor vluchtelingen 
en andere migranten; is van mening dat het van cruciaal belang zal zijn de financiering 
van klinische geestelijke gezondheidszorg om vluchtelingen te helpen bij het verwerken 
van trauma’s aanzienlijk op te voeren, naast niet-klinische benaderingen in 
samenwerking met scholen, gemeenschapsgerichte organisaties en anderen;

Versterking van het vermogen van de EU om op te treden

24. benadrukt dat de Europese burgers in de Europese respons op de COVID-19-crisis het 
gevoel hadden dat de EU hen beschermde en perspectieven bood, met name door de 
instelling van het SURE-programma en NextGenerationEU (NGEU); benadrukt dat 
noch het NGEU-fonds, noch de component herstel- en veerkrachtfonds daarvan, noch 
de flexibiliteit in het kader van het huidige meerjarig financieel kader (MFK) 
2021-2027 volstaan om de financiële behoeften als gevolg van de oorlog in Oekraïne te 
dekken; herinnert eraan dat deze instrumenten niet zijn ontworpen of opgezet in termen 
van omvang om de nieuwe uitdagingen als gevolg van de Russische agressie en invasie 
aan te pakken en tegelijkertijd de investeringen in de programma’s en het beleid van de 
EU te handhaven, met inbegrip van belangrijke prioriteiten zoals de rechtvaardige, 
groene en digitale transitie;

25. roept de Commissie op optimaal gebruik te maken van de bestaande 
financieringsmogelijkheden, flexibiliteit en andere bepalingen in de MFK-verordening 
en het Financieel Reglement; is er echter van overtuigd dat in de EU-begroting in extra 
flexibiliteit moet worden voorzien om op onvoorziene en dringende behoeften te 
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kunnen inspelen; 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 te komen voor een algehele herziening van het MFK; verwacht dat 
bij een dergelijke herziening rekening wordt gehouden met de langetermijngevolgen 
van de oorlog in Oekraïne;

26. herinnert eraan bereid te zijn alle beschikbare begrotingsinstrumenten van de Unie in te 
zetten om zo krachtig mogelijke financiële steun te verlenen aan de mensen die de 
oorlog in Oekraïne ontvluchten, en dringt er met klem op aan dat die inzet geen afbreuk 
mag doen aan bestaande programma’s en acties; wijst er met name op dat de maxima 
van de betrokken rubrieken van de EU-begroting moeten worden verhoogd om rekening 
te houden met de financiële behoeften in verband met de vluchtelingencrisis; 

27. dringt aan op de oprichting van een nieuw specifiek Europees fonds voor de 
financiering van grensoverschrijdende energie-infrastructuur en de productie van 
hernieuwbare energie, ter versterking van de weg naar de Europese Green Deal, de 
circulaire economie en duurzame ontwikkeling, waardoor de autonomie van Europa 
wordt veiliggesteld en hoogwaardige openbare diensten in de komende decennia 
worden beschermd; vindt het van groot belang dat dit nieuwe fonds wordt opgericht 
volgens de gewone wetgevingsprocedure, dat de werking ervan onder volledig toezicht 
staat van het Parlement, en dat de Commissie met het beheer van het fonds wordt belast; 
benadrukt dat het totaalbedrag ervan moet worden vastgesteld op basis van een 
duidelijke beoordeling van de kosten en de investeringstekorten en dat het ook subsidies 
moet omvatten;

28. verzoekt de Commissie na te gaan welke aanvullende niet-toegewezen middelen, met 
name uit eerdere programmeringsoefeningen, kunnen worden ingezet om Oekraïne te 
steunen en de gevolgen van de oorlog aan te pakken; herinnert eraan dat het Parlement 
van de Commissie verwacht dat zij niet alleen een voorstel doet voor het opzetten van 
een programma en de bijbehorende financiering voor zowel de transitie als de 
autonomie op energiegebied, maar ook voor het compenseren van de stijging van de 
energieprijzen voor burgers en bedrijven in het kader van haar nieuwe programma 
REPowerEU;

29. vraagt dat de uitgaven die worden gefinancierd met leningen uit het herstel- en 
veerkrachtfonds, alsook de sociale uitgaven die het gevolg zijn van deze nieuwe crisis, 
in het begrotingskader van de EU op dezelfde manier worden behandeld als het 
Europees Fonds voor strategische investeringen in het kader van de mededeling van de 
Commissie over flexibiliteit, zodat het herstel van de EU optimaal effect sorteert;

30. maakt van de gelegenheid gebruik om, te midden van de huidige wereldwijde 
geopolitieke uitdagingen, zoals de COVID-19-pandemie en de invasie van Rusland in 
Oekraïne, het economisch bestuur van de EU opnieuw te bezien teneinde haar beter 
bestand te maken tegen schokken en crises, en haar sociale dimensie te versterken; 
verzoekt de Commissie de beginselen van de NGEU als uitgangspunt te nemen voor een 
vernieuwde gemeenschappelijke Europese belastingarchitectuur, zodat de vereiste extra 
inspanningen kunnen worden gefinancierd, met name op het gebied van energie, 
defensie en de opvang van vluchtelingen; roept op tot een permanente 
begrotingscapaciteit, als instrument voor macro-economische stabilisatie en om een 
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hoger investeringsniveau te handhaven, met name om de klimaat- en digitale transitie 
alsmede de sociale vooruitgang aan te pakken;

31. verzoekt de Commissie het EU-kader voor economisch bestuur snel te herzien tegen de 
achtergrond van de enorme investeringsbehoeften; dringt in dit verband aan op de 
invoering van een gouden regel voor overheidsinvesteringen, teneinde de 
begrotingsruimte en de investeringen in EU-beleidsprioriteiten zoals de rechtvaardige, 
groene en digitale transitie te beschermen;

32. wijst erop dat daarnaast aanvullende nieuwe eigen middelen van de EU nodig zijn om 
een duurzame financiering van de EU-begroting op lange termijn te waarborgen en om 
te voorkomen dat de financiering van de nieuwe EU-prioriteiten ten koste gaat van 
bestaande EU-programma’s en -beleidsmaatregelen; benadrukt dat de EU ambitieuzer 
zal moeten zijn en zelfs verder moet gaan dan de overeengekomen routekaart voor de 
eigen middelen van december 2020; herhaalt zijn verzoek om onverwijld, uiterlijk in 
2023, een belasting op financiële transacties en een eigenmiddelenbron voor het 
bedrijfsleven in te voeren;

33. roept de lidstaten op een belasting op onverwachte winsten in te voeren, waarbij hogere 
belastingtarieven worden vastgesteld voor onverwachte bedrijfswinsten van grote 
multinationale ondernemingen, met name in de energiesector; is van mening dat 
dergelijke belastingen, als alternatief, ook gericht zouden kunnen zijn op stijgingen van 
de marktwaarde van beursgenoteerde ondernemingen die op de interne markt actief zijn; 
roept de lidstaten op om, waar passend, te zorgen voor coördinatie bij het opstellen van 
belastingregelingen voor onverwachte winsten, en de meerwaarde van een volwaardig 
EU-kader te overwegen door middel van een wetgevingsvoorstel van de Commissie;

34. benadrukt dat een tijdelijke solidariteitsbelasting op nettovermogen die gericht is op de 
rijkste huishoudens op nationaal niveau, in de huidige crisis nuttig kan zijn als 
instrument om overheidsmiddelen aan te trekken teneinde de gevolgen van de crisis te 
verzachten en huishoudens en kmo’s te helpen; verzoekt de Commissie de verschillende 
opties voor het belasten van nettovermogen te bestuderen;

35. benadrukt dat de overeenkomst van de tweede pijler van de OESO over minimale 
effectieve belasting dringend moet worden uitgevoerd, naast de uitvoering van de eerste 
pijler, die gericht is op een eerlijkere verdeling van winsten en heffingsbevoegdheden 
tussen landen met betrekking tot de grootste multinationale ondernemingen, waaronder 
die in de digitale sector; benadrukt dat de ontvangsten voor de eigen middelen op basis 
van de eerste pijler tussen 2,5 en 4 miljard EUR zouden kunnen genereren, en zullen 
bijdragen aan de financiering van de begroting van de EU5;

36. herhaalt dat belastingontduiking, belastingontwijking en agressieve belastingplanning 
dringend moeten worden bestreden door middel van verdere hervormingen, waaronder 
die welke zijn voorgesteld door de Groep gedragscode inzake de belastingregeling voor 
ondernemingen, overeenkomstig de aanbevelingen van het Parlement;

37. dringt aan op de invoering van een EU-vermogensbestanddelenregister om 

5 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005563-ASW_EN.html
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overheidsinstanties gecentraliseerde toegang te verschaffen tot informatie over de 
eigendom van waardevolle vermogensbestanddelen en goederen in de gehele EU en 
aldus pogingen om financiële gerichte sancties te omzeilen doeltreffend te beteugelen 
en het witwassen van geld en belastingontduiking en -ontwijking te bestrijden;

°

° °

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


