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Betreft: Nood-eurobonds

De huidige pandemie laat zien dat de aanpak van een noodsituatie niet kan worden overgelaten aan 
slechts een paar lidstaten: de EU moet zorgen voor coördinatie van de beleidsuitvoering en voor een 
eenvormige aanpak van financiële problemen. Het is niet rechtvaardig om de economische last van 
een noodsituatie te laten dragen door slechts een of enkele lidstaten. Daarnaast moeten de 
economische gevolgen van de crisis voor de balansen van de lidstaten, zowel wat betreft 
aanvaardbare niveaus van overheidsschuld - zoals gedefinieerd in het stabiliteits- en groeipact - als 
wat betreft de vereiste primaire overschotten, na de crisis zo beperkt mogelijk worden gehouden. 
Hoewel de begrotingsvereisten officieel zijn versoepeld betekent dit niet dat ze voor de lidstaten geen 
last zullen opleveren.

De EU moet daarom een gedeeld noodschuldinstrument ontwikkelen, dat voorlopig “nood-eurobonds” 
genoemd kan worden en dat uitsluitend ingezet kan worden voor de duur van de COVID-19-crisis. Dit 
schuldinstrument zal van cruciaal belang zijn voor het beheer na de crisis van de macro-economische 
indicatoren van de lidstaten, omdat het zal bijdragen aan het stabiliseren van hun prestaties in 
verband met het stabiliteits- en groeipact, en zal zorgen voor ruimte op de begrotingen.

Wat is de mening van de Commissie over het nut van deze tijdelijke nood-eurobonds, en welke actie 
kan het Parlement nemen om bij te dragen aan een zo spoedig mogelijk invoering ervan?


