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Aanvulling op de geannoteerde agenda t.b.v. Eurogroep van
16 december 2020
Exchange of views on the macroeconomic situation
Document: N.v.t.
Aard bespreking: Gedachtewisseling
Besluitvormingsprocedure: N.v.t.
Toelichting:
De Eurogroep zal van gedachte wisselen over de economische situatie als
gevolg van de COVID-19-crisis. Dit agendaonderwerp is door de voorzitter
van de Eurogroep op donderdag 10 december nog aan de agenda
toegevoegd. In de Eurogroep en Ecofinraad is sinds het uitbreken van de
COVID-19-crisis reeds meermaals gesproken over de economische
gevolgen van de COVID-19-crisis en de impact hiervan op lidstaten.
In reactie op de COVID-19-crisis zijn op Europees niveau maatregelen
genomen om bij te dragen dat alle lidstaten, ook met hoge publieke
schulden, in staat zijn om hun gezondheidszorg en economie te ondersteunen en het herstel na de crisis bespoedigen. Zo is onder andere
besloten tot het instellen van: pandemic crisis support van het ESM1, het
SURE-instrument van de EU (European instrument for temporary support
to mitigate unemployment risks in an emergency)2, een pan-Europees
garantiefonds bij de Europese Investeringsbank (EIB)3 en een tijdelijk
herstelinstrument NextGenerationEU (NGEU), inclusief de Recovery and
Resilience Facility (RRF)4.
Het is van belang dat lidstaten op dit moment hun economieën voldoende
ondersteunen om de gevolgen van de crisis te mitigeren en economische
groei en werkgelegenheid te ondersteunen. Om schulden terug te
brengen is begrotingsdiscipline na de crisis noodzakelijk. Hiervoor is een
tijdige gebruikelijke toepassing van de Europese begrotingsregels, zoals
vastgelegd in het Stabiliteits- en Groeipact (SGP), noodzakelijk. In het
voorjaar van 2021 zal worden geëvalueerd of de geopende algemene
ontsnappingsclausule van het SGP nog steeds gerechtvaardigd is.
Daarbij blijft het volgens Nederland van belang dat lidstaten aandacht
besteden aan het versterken van hun economie om duurzame economische groei en weerbaarheid te vergroten en daarbij oog houden voor
het waarborgen van houdbare overheidsfinanciën. Bovenal is het cruciaal
dat lidstaten structurele hervormingen implementeren die bijdragen aan
economische groei en de veerkracht van de economie.
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https://www.esm.europa.eu/content/europe-response-corona-crisis.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/22/kamerbrief-inzake-covid-19crisismaatregel-sure.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/12/kamerbrief-oprichting-paneuropees-garantiefonds-egf-europese-investeringsbank-eib.
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en.
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