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Frankrijk en Duitsland hebben maandagmiddag gezamenlijk een plan
gepresenteerd om als Europese Unie gezamenlijk de coronacrisis te
boven te komen. Ze kondigden aan de EU-begroting met 500 miljard
te willen uitbreiden.
De 500 miljard zou door de lidstaten op de ﬁnanciële markten moeten worden
opgenomen en op lange termijn ook moeten worden terugbetaald. Dit geld zou
dan aan de EU-begroting worden toegevoegd en de komende jaren worden
besteed aan de meest getroﬀen regio's en de meest getroﬀen sectoren. Deze
lasten worden dan dus gedragen door alle Europese landen samen, niet door
degenen die proﬁteren van deze hulp.
De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron
benadrukten dat het een voorstel is, waarover de 27 lidstaten nu nog moeten
beslissen. Beide regeringsleiders hebben het wel afgestemd met de Europese
Commissie. "Iedereen is van harte uitgenodigd dit voorstel te verbeteren of aan te
vullen", zei Macron.
"Duitsland en Frankrijk nemen het op voor een gezamenlijk Europa", zei Merkel
tijdens een persconferentie in Berlijn, waarbij via videoverbinding ook Macron
aanwezig was. "De cohesie staat door de grote economische problemen onder
druk." Het zou gaan om een buitengewone, eenmalige krachtinspanning, waartoe
Frankrijk en Duitsland bereid zijn.
De extra investeringen zouden ook de digitalisering en het duurzaamheidsbeleid,
de zogenoemde Green Deal, ten goede moeten komen. Merkel zei ook dat Europa
lessen moeten trekken uit deze pandemie en in de gezondheidssector de EU meer
competenties moet geven, zodat er bijvoorbeeld gezamenlijke pandemieplannen
zijn en gezamenlijke medicijn- en materiaalvoorraden.
Op de vraag wat dit voorstel Duitsland kost, antwoordde Merkel: We dragen 27
procent van de Europese meerjarenbegroting, dus dat geldt ook voor deze 500
miljard. Deze aﬂossingen worden nog jarenlang onderdeel van onze eigen Duitse
begroting. De Bondsdag moet wel altijd beslissen over de Duitse middelen die
naar Europa gaan.
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Reizen
Macron verwacht pas half juni Europese afspraken over het vrij reizen van
toeristen binnen de EU-lidstaten deze zomer, zei hij desgevraagd. "Het zal geen
normaal toerisme-seizoen zijn", voegde Merkel daaraan toe. Lees meer bij
Tagesschau
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