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B8-0454/2017 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και τις 

στρατηγικές προτεραιότητες του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

(2017/2699(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ιδίως το παράρτημα IV, 

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της 

νομοθεσίας,  

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις στρατηγικές 

προτεραιότητες ως προς το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 20171,  

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2017 με τίτλο 

«Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2017 – Για μια Ευρώπη που προστατεύει, 

ισχυροποιεί και αμύνεται» και τα παραρτήματά της (COM(2016)0710),  

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ 

για το 20172,  

– έχοντας υπόψη  τη λευκή βίβλο της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2017, σχετικά με το 

μέλλον της Ευρώπης και τα έγγραφα προβληματισμού σχετικά με την κοινωνική 

διάσταση της Ευρώπης, την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης, την εμβάθυνση της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας και το 

μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, 

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Ρώμης, την οποία υπέγραψαν οι ηγέτες των 27 

κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25 Μαρτίου 2017, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων3, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη 

δημοσιονομική ικανότητα της ευρωζώνης4, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη βελτίωση 

της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της 

Λισαβόνας5, 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0312. 
2 ΕΕ C 484 της 24.12.2016, σ. 7. 
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0010. 
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0050. 
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0049. 
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με πιθανές 

εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις 

διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του 

γνωστοποίησης ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση2, 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50) 

μετά τη γνωστοποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας και 23ης 

Ιουνίου 2017, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 σχετικά με τη 

μελλοντική στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της 22ας-23ης Μαρτίου 

2017 για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ενόψει του 

προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018 (RESOL-VI/021), 

– έχοντας υπόψη την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου «Δύο χρόνια μέχρι τις εκλογές του 

2019», που πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 27 Μαρτίου 2017, 

– έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, η 

οποία παρέχει συμπληρωματικά στοιχεία για το παρόν ψήφισμα από την οπτική γωνία 

των κοινοβουλευτικών επιτροπών, τα οποία η Επιτροπή οφείλει να λάβει δεόντως 

υπόψη κατά την εκπόνηση και έγκριση του προγράμματος εργασίας της για το 2018, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται βιώσιμη οικονομική 

ανάκαμψη, σε μεγάλο βαθμό χάρη στα χαμηλά επιτόκια των κεντρικών τραπεζών και 

σε μια πιο ευέλικτη και φιλική προς την ανάπτυξη ερμηνεία των δημοσιονομικών 

κανόνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προοδευτικές αυτές οικονομικές πολιτικές 

προωθούνται εδώ και καιρό και υποστηρίζονται από την κεντροαριστερά παρά την 

πείσμονα αντίδραση της κεντροδεξιάς· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλα αυτά, η ανάκαμψη της Ευρώπης παραμένει άνιση 

μεταξύ των χωρών και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε 

επενδύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να είναι 

άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι ή δεν βιώνουν απτές βελτιώσεις 

στις συνθήκες διαβίωσής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές περιφέρειες χρειάζονται 

υποστήριξη για να φθάσουν στο επίπεδο των περιφερειών στις οποίες παρατηρείται 

μεγαλύτερη ευημερία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός 

και η ανισότητα ευκαιριών στην Ευρώπη παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι δεν παρακολουθούν τις 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0048. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0102. 
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κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και ότι δεν εκπροσωπούνται επαρκώς από το πολιτικό 

σύστημα·  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια τάξη μεταβάλλεται και κανείς δεν μπορεί να έχει 

τον πλήρη έλεγχο μονομερώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία στο πλαίσιο του 

διεθνούς δικαίου, του πολυμερούς συστήματος και των διεθνών οργανισμών είναι 

ζωτικής σημασίας για την ειρήνη, την ασφάλεια, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα 

αυξημένες εθνικιστικές και ξενοφοβικές συμπεριφορές, αλλά και αυξανόμενες 

εκδηλώσεις λαϊκής υποστήριξης για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη συνεργασία σε 

πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού και με στόχο την επιτυχή αντιμετώπιση κοινών 

προκλήσεων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για την ομαλή αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι η ΕΕ των 27 

επιβεβαίωσε στη Διακήρυξη της Ρώμης ότι είναι αποφασισμένη, ως πολιτική και 

οικονομική οντότητα, να οικοδομήσει με συλλογική προσπάθεια ένα κοινό μέλλον που 

θα προσφέρει στους πολίτες ασφάλεια και νέες ευκαιρίες· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόσυρση της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ από τη συμφωνία 

του Παρισιού για το κλίμα και οι ενέργειες του Προέδρου Trump προς την κατεύθυνση 

της ισοπέδωσης των ρυθμίσεων για τη φορολογία και της ρύθμιση για τη 

χρηματοπιστωτική αγορά υποχρεώνουν την ΕΕ των 27 να εντείνει τον ηγετικό της ρόλο 

δίνοντας το παράδειγμα· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «ενωμένη στην 

πολυμορφία»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή και οι εθνικές ταυτότητες είναι 

συμβατές και όχι αντιφατικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθένας μπορεί να είναι 

ενεργός πατριώτης και παράλληλα οπαδός της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για τα κράτη μέλη της άγκυρα που 

βοηθά στη διατήρηση του πλουραλισμού, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 

της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει μία λευκή βίβλο και πέντε θεματικά 

έγγραφα προβληματισμού ως βάση για μια ευρεία συζήτηση όσον αφορά το μέλλον της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα συμπεράσματα σχετικά 

με το μέλλον της ΕΕ αναμένεται να συναχθούν στα τέλη του 2017 και ότι το επόμενο 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) πρόκειται να διαμορφωθεί σε αυτή τη βάση· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός πολιτών και ενώσεων έχουν υποβάλει 

διάφορες προτάσεις και πρωτοβουλίες για να συμβάλουν στο μέλλον της Ευρώπης, 

ιδίως με την ευκαιρία του πρόσφατου εορτασμού της 60ής επετείου των Συνθηκών της 

Ρώμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρότασή τους είναι να λάβουν ενεργό μέρος σε μια 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση πολιτών μέσω καινοτόμων μοντέλων συμμετοχής· 

Η επιλογή μας για το μέλλον της Ευρώπης: Κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα σε σχέση με 
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τις προτεραιότητες που ενδιαφέρουν τους πολίτες 

1. θεωρεί ότι κανένα από τα πέντε σενάρια που διατυπώνονται στη λευκή βίβλο της 

Επιτροπής δεν παρουσιάζει ένα πειστικό όραμα για το μέλλον της Ευρώπης· 

επισημαίνει ότι τα σενάρια «συνεχίζουμε κανονικά», «τίποτα περισσότερο από την 

ενιαία αγορά» και «κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο» δεν είναι στο ύψος των 

στόχων της ανοδικής οικονομικής σύγκλισης, της κοινωνικής προόδου, της συνοχής και 

της βιώσιμης ανάπτυξης· προειδοποιεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι πολλοί από όσους 

διατυπώνουν την άποψη ότι η Ευρώπη θα πρέπει να «κάνει λιγότερα», αυτό που κατά 

βάθος επιθυμούν είναι κυρίως να ενισχύσουν τα κέρδη των εταιρειών με την 

κατάργηση των προτύπων μέσω των οποίων η Ευρώπη προστατεύει τους 

εργαζομένους, τους καταναλωτές, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον στο οποίο 

ζούμε· θεωρεί ότι το σενάριο «αυτοί που θέλουν περισσότερα κάνουν περισσότερα» 

δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ότι η ενισχυμένη συνεργασία δεν θα οδηγήσει τα μη 

συμμετέχοντα κράτη σε ντε φάκτο αποκλεισμό από την περαιτέρω ολοκλήρωση· 

σημειώνει, τέλος, ότι το σενάριο «κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα» έχει πιθανώς 

αγαθές προθέσεις, αλλά δεν είναι σαφές όσον αφορά τις προτεραιότητες στις οποίες 

χρειάζεται βαθύτερη ολοκλήρωση προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι 

ανησυχίες των πολιτών·  

2. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, οι 

πολίτες της ΕΕ κατά κανόνα αναμένουν από την ΕΕ να παρεμβαίνει περισσότερο από 

ό, τι σήμερα σε πολλά θέματα, όπως η ασφάλεια και η καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας, η ανεργία, η υγεία και η κοινωνική ασφάλιση, η προστασία του 

περιβάλλοντος, η πάταξη της φορολογικής απάτης, η μετανάστευση, καθώς και η 

δράση έναντι του υπόλοιπου κόσμου· συνειδητοποιεί, ωστόσο, ότι οι απόψεις για την 

ΕΕ και η υποστήριξη για περισσότερη δράση της ΕΕ παρουσιάζουν σημαντικές 

αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών· 

3. τονίζει ότι υπάρχει καλύτερη λύση για την Ευρώπη από αυτές που περιγράφονται στην 

έκθεση της Επιτροπής, ήτοι το έκτο σενάριο που αναμένεται ότι θα αποσπάσει τη 

δημοκρατική συναίνεση όλων των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών πολιτικών 

κομμάτων: «Κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα σε σχέση με τις προτεραιότητες που 

ενδιαφέρουν τους πολίτες»· επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα πρακτικό σενάριο, το 

οποίο επιδιώκει να δώσει αποτελεσματικές λύσεις σε προβλήματα που προκαλούν 

ανησυχία στους ανθρώπους σε ολόκληρη την Ένωση, σε δημοκρατικό πνεύμα και με 

στόχο την ενίσχυση της ιδέας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας· τονίζει ότι απαιτείται σοβαρή 

ευρωπαϊκή δράση – με κατάλληλα μέσα – σε τομείς όπου ουσιαστικά αποτελέσματα 

μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την ανάληψη κοινής δράσης, όπως είναι η 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η εξασφάλιση καλύτερων εμπορικών 

συμφωνιών, η βελτίωση της ασφάλειας, η μείωση της φοροαποφυγής, η διασφάλιση 

καλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, η προώθηση της ισότητας των 

φύλων και η ενίσχυση της σύγκλισης στην ενιαία αγορά και στην Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ)·  

4. επιβεβαιώνει το μήνυμα της Διακήρυξης της Ρώμης ότι η Ένωσή μας είναι ενιαία και 

αδιαίρετη και ότι το να εργαστούμε από κοινού ως Ευρωπαίοι είναι η καλύτερη 

ευκαιρία που έχουμε για να διαμορφώσουμε τις παγκόσμιες εξελίξεις· υπογραμμίζει ότι 

η οικοδόμηση ενός κοινού μέλλοντος για τους Ευρωπαίους είναι ο καλύτερος τρόπος 
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για να επιτύχουμε γενικευμένη ευημερία με υψηλό βιοτικό επίπεδο, ασφάλεια και 

καθαρό περιβάλλον· θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή ενότητα είναι επίσης ο βέλτιστος τρόπος 

να συμβάλουμε στην ειρήνη, την ευημερία και την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου 

σε άλλα μέρη του κόσμου· 

5. υπογραμμίζει ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες είναι ίσοι βάσει της έννομης τάξης της 

Ένωσης και ότι η ενδεχόμενη ενισχυμένη συνεργασία σε ορισμένους τομείς της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης πρέπει να υλοποιηθεί χωρίς αποκλεισμούς, με βασική 

επιλογή την ΕΕ των 27· υπογραμμίζει ότι η Διακήρυξη της Ρώμης ορίζει ότι «θα 

προχωρούμε ενωμένοι, με διαφορετικούς ρυθμούς και ένταση όπου χρειάζεται, αλλά 

πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, τηρώντας τις 

Συνθήκες και διατηρώντας πάντα ανοιχτή την πόρτα σε εκείνους που θα θελήσουν να 

συμμετάσχουν αργότερα»· υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κινητοί στόχοι ή 

πρόσθετα κριτήρια για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες σε 

μεταγενέστερο στάδιο· 

6. τονίζει την ανάγκη για ισχυρότερες άμεσες συνδέσεις μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών 

της· θεωρεί ότι το «Κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα σε σχέση με τις προτεραιότητες 

που ενδιαφέρουν τους πολίτες» είναι μια δημοκρατική προσέγγιση που μπορεί να 

βελτιώσει τη νομιμοποίηση της Ένωσης και να βεβαιώσει τους πολίτες ότι η φωνή τους 

ακούγεται και η ψήφος τους μετρά·  

7. σκιαγραφεί στο παρόν ψήφισμα τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες που θα πρέπει 

να εξετάσει η ΕΕ στο πλαίσιο της οικοδόμησης ενός κοινού μακροπρόθεσμου 

μέλλοντος, καθώς και τις κύριες, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα πρέπει να 

υποβάλει η Επιτροπή το 2018· επισημαίνει τη συνοπτική έκθεση που ενέκρινε η 

Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών για τη λεπτομερή επισκόπηση των 

μηνυμάτων των επιτροπών σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας της 

Επιτροπής για το 2017 και τις προσδοκίες τους για το 2018· 

Η Ευρώπη που θέλουμε: βασικές προτεραιότητες 

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει  και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας 

των πολιτών 

8. τονίζει με έμφαση ότι η κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δεν μπορεί 

να περιορίζεται στα θέματα που σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία· επισημαίνει, 

αντίθετα, ότι «Κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα σε σχέση με τις προτεραιότητες που 

ενδιαφέρουν τους πολίτες» σημαίνει ισχυρότερη κοινή δράση για τη βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας, τη μείωση της φτώχειας, των κοινωνικών ανισοτήτων και των 

ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής 

ποιότητας για όλους, την επιτάχυνση της διαδικασίας ανοδικής σύγκλισης των 

οικονομικών επιδόσεων και των εισοδηματικών επιπέδων μεταξύ των χωρών, και την 

ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός της ΕΕ· επισημαίνει 

το ψήφισμά του σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων για 

λεπτομερείς προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να επιτευχθεί από 

κοινού μια πιο κοινωνική Ευρώπη από την ΕΕ των 27 και για τα ειδικά πρόσθετα μέσα 

που απαιτούνται για τη ζώνη του ευρώ στο πλαίσιο αυτό· χαιρετίζει την πρόταση της 

Επιτροπής για μια κοινή διακήρυξη των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και επιβεβαιώνει την βούλησή του να συνεργαστεί με την Επιτροπή και 
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το Συμβούλιο για την οριστικοποίηση της κοινής διακήρυξης έως τα τέλη του 2017· 

υπογραμμίζει ότι οι αρχές του πυλώνα πρέπει να ισχύουν για όλους τους πολίτες στην 

ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν την κοινή 

διακήρυξη σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων· 

9. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για συγκεκριμένες ευρωπαϊκές 

πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, και 

ειδικότερα: 

• σε περίπτωση που οι κοινωνικοί εταίροι δεν είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε 

διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γραπτή δήλωση 

(91/533/EEC)1, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νομοθετική πρόταση για οδηγία 

πλαίσιο για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, που θα εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο 

πρόσβαση σε ένα βασικό σύνολο εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, μεταξύ 

άλλων στην ψηφιακή οικονομία· 

• πρωτοβουλία σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, σε συνέχεια των 

διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, με συγκεκριμένες προτάσεις για να 

εξασφαλιστεί ότι όλα τα άτομα σε κάθε μορφή εργασίας χτίζουν δικαιώματα 

κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ άλλων για επαρκείς συντάξεις· 

• ευρωπαϊκή κάρτα κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να διευκολύνεται η 

ανταλλαγή πληροφοριών και να εξασφαλίζεται στους πολίτες η καταγραφή των 

τρεχόντων και προηγούμενων δικαιωμάτων τους και να αποφεύγονται οι 

καταχρήσεις· 

• ευρωπαϊκή επιθεώρηση εργασίας ώστε να διασφαλιστεί η επιβολή της εργατικής και 

κοινωνικής νομοθεσίας στην ενιαία αγορά· 

• οδηγία για τη θέσπιση εγγύησης για τα παιδιά προκειμένου να αμβλυνθούν οι 

ολέθριες συνέπειες της παιδικής φτώχειας, μέσω της οποίας θα διασφαλίζεται ότι 

κάθε παιδί που αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας θα έχει πρόσβαση σε δωρεάν 

υγειονομική περίθαλψη, δωρεάν παιδεία, δωρεάν παιδική μέριμνα, αξιοπρεπή 

στέγαση και επαρκή διατροφή· 

• οδηγία πλαίσιο για ευρωπαϊκά συστήματα ελάχιστου εισοδήματος με σκοπό την 

κάλυψη βασικών εξόδων διαβίωσης, σε πλαίσιο σεβασμού των εθνικών πρακτικών· 

• θα πρέπει να προσδιοριστεί χωρίς καθυστέρηση η τρίτη ομάδα ουσιών βάσει της 

οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες (2004/37/EC)2 

και να επεκταθεί η οδηγία ώστε να καλύψει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες· 

• στην επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει ένα 

κοινωνικό πρωτόκολλο προκειμένου να ενισχυθούν τα θεμελιώδη κοινωνικά 

δικαιώματα σε σχέση με τις οικονομικές ελευθερίες· 

10. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη στα 

                                                 
1 ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32. 
2 ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 50. 
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κράτη μέλη για να υλοποιήσουν πλήρως τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία, την Εγγύηση 

Δεξιοτήτων και άλλες ζωτικής σημασίας επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, 

συμπεριλαμβανομένων της οικονομικά προσιτής και προσβάσιμης προσχολικής 

εκπαίδευσης και παιδικής μέριμνας, καθώς και υπηρεσιών φροντίδας για τους 

ηλικιωμένους και τα εξαρτώμενα άτομα· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκή 

χρηματοδότηση για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων μέχρι το 2020 

και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να 

χρησιμοποιήσουν στο έπακρο τους πόρους που διατίθενται από τα ευρωπαϊκά 

διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία· καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει το πρόγραμμα 

Erasmus + και να αυξήσει σημαντικά τη χρηματοδότησή του· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης με σκοπό την αναγνώριση και την προώθηση της αναγνώρισης του 

εθελοντισμού των νέων και της αλληλεγγύης σε διασυνοριακό επίπεδο σε ολόκληρη 

την Ένωση· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να αναθεωρηθεί η προτεινόμενη νομοθεσία 

ώστε να διασφαλιστεί ότι η πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δεν θα 

έχει αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα υφιστάμενα προγράμματα, όπως το Erasmus +, και 

ότι ο εθελοντισμός δεν θα χρησιμοποιείται κατά σύστημα για την αντικατάσταση 

αμειβόμενης εργασίας· 

11. επιδοκιμάζει τις ενέργειες της Επιτροπής για την ενίσχυση του ρόλου και της προβολής 

των κοινωνικών δεικτών στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και ζητεί, ειδικότερα, κατά τη 

διατύπωση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων και της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ, 

να ληφθούν υπόψη ο υφιστάμενος πίνακας αποτελεσμάτων των βασικών δεικτών 

απασχόλησης και των κοινωνικών δεικτών, καθώς και η επικείμενη πρωτοβουλία 

σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει 

συνέχεια με μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας 

προκειμένου να επιτευχθεί τελικά ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για 

μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και αύξηση της απασχόλησης 

των γυναικών· ζητεί και πάλι από την Επιτροπή να προωθήσει κατάλληλα συστήματα 

ελάχιστου εισοδήματος που θα καλύπτουν τις βασικές δαπάνες διαβίωσης, σε όλα τα 

κράτη μέλη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, ενώ θα παρέχουν 

ευκαιρίες για να αποτραπεί η μακροχρόνια εξάρτηση από τα καθεστώτα ελάχιστου 

εισοδήματος· επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια πράσινη βίβλο σχετικά με τις 

ανισότητες και τις επιβλαβείς επιπτώσεις τους στην οικονομική ανάκαμψη και τις πιο 

μακροπρόθεσμες δυνατότητες ανάπτυξης· 

Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη 

12. υπογραμμίζει ότι το «Κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα σε σχέση με τις προτεραιότητες 

που ενδιαφέρουν τους πολίτες» θα πρέπει να θέτει τα θεμέλια για μελλοντική 

γενικευμένη ευημερία· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να διαθέτει μια συγκεκριμένη 

στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη, βιώσιμη χρηματοδότηση, ανταγωνιστικότητα, 

ποιοτικές θέσεις εργασίας, επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρη 

την ΕΕ έως το 2030 και τήρηση των δεσμεύσεών μας που απορρέουν από τη συμφωνία 

του Παρισιού για το κλίμα· επισημαίνει ότι η διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ότι πρέπει να επικαιροποιηθούν τα 

κανονιστικά πρότυπα και να θεσπιστούν συναφή χρηματοδοτικά μέσα· 

13. τονίζει την ανάγκη διατήρησης και αναβάθμισης της πολιτικής της ΕΕ για την 
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οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή δεδομένου ότι πρόκειται για μια βασική 

πολιτική με άμεσο αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων και κύριο επενδυτικό όχημα σε 

μακροπρόθεσμη βάση για την άρση των ανισοτήτων και τη συμβολή στη βιώσιμη 

σύγκλιση και την ευημερία, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη ως απτή 

έκφραση της αρχής της αλληλεγγύης· 

14. υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, το αίτημα του Συμβουλίου προς την Επιτροπή να 

παρουσιάσει μια ολιστική στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ για το 

μέλλον· θεωρεί ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από σχέδιο δράσης και 

να δίνει απαντήσεις σε βασικές προτεραιότητες, όπως η μετάβαση προς μια ενεργειακά 

αποδοτική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η ψηφιακή 

συνδεσιμότητα για όλους, η αξιοποίηση του δυναμικού των πολιτιστικών και 

δημιουργικών κλάδων της Ευρώπης, η προώθηση πιο βιώσιμων πόλεων και η 

εφαρμογή του θεματολογίου της κυκλικής οικονομίας·  

15. αναμένει από την Επιτροπή να προτείνει το συντομότερο όλες τις εναπομένουσες 

πρωτοβουλίες για να υλοποιηθεί η Ενεργειακή Ένωση, όπως περιγράφεται στον χάρτη 

πορείας της Ενεργειακής Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την ενεργειακή 

φτώχεια με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, με στόχο την εξάλειψη της ενεργειακής 

φτώχειας και την εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των πολιτών της ΕΕ σε οικονομικά 

προσιτή ενέργεια· 

16. θεωρεί ζωτικής σημασίας τη μείωση των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών· καλεί 

την Επιτροπή να ολοκληρώσει την ήδη καθυστερημένη αναθεώρηση της νομοθεσίας 

για τις εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και να 

υποβάλει επαρκώς φιλόδοξες νομοθετικές προτάσεις για την επίτευξη του μέσου 

στόχου για το 2025 όσον αφορά τον στόλο, και εντολή για οχήματα μηδενικών 

εκπομπών που θα επιβάλλει σταδιακή αύξηση του μεριδίου των οχημάτων μηδενικών 

εκπομπών επί του συνολικού στόλου οχημάτων με στόχο τη σταδιακή κατάργηση των 

νέων αυτοκινήτων που εκπέμπουν CO2 έως το 2035· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για τεχνολογικά ουδέτερα όρια EURO7 που θα ισχύουν από το 2025 για όλα 

τα αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που διατίθενται στην ενωσιακή 

αγορά, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ένωση και την επίτευξη 

των ενωσιακών ορίων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, καθώς και των 

επιπέδων που συνιστά ο ΠΟΥ· 

17. αναμένει τις προτάσεις της Επιτροπής για μία κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο 

μετά το 2020 που θα βασίζεται σε διορθωτική δημόσια παρέμβαση στην αστάθεια των 

γεωργικών αγορών, με στόχο τη διασφάλιση του εφοδιασμού με ασφαλή και υγιεινά 

τρόφιμα, τη διαφύλαξη της ικανότητας παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη μέσω της 

εξασφάλισης γεωργικών εσόδων, και τη σταθεροποίηση της απασχόλησης και 

εύρωστων κοινοτήτων στις αγροτικές περιοχές, η οποία παράλληλα θα πρέπει να είναι 

πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης· ζητεί να δοθεί 

σαφώς μεγαλύτερη έμφαση στη συμβολή στους στόχους για το περιβάλλον και την 

κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων με την απόδοση προτεραιότητας σε γεωργικές 

πρακτικές που επιτρέπουν μεγαλύτερη αποθήκευση άνθρακα στο έδαφος, περιορίζουν 

τις εκπομπές υποξειδίου του αζώτου και αντικαθιστούν τα παρασιτοκτόνα με 

εναλλακτικές λύσεις· 
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18. ζητεί και πάλι από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος της μικροβιακής αντοχής, η οποία αποτελεί παγκόσμιο 

πρόβλημα για την υγεία· 

19. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 2018 πρόταση για ένα νομοθετικό πλαίσιο για την 

καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού 

τροφίμων· ζητεί διεξοδική αξιολόγηση των δεσμεύσεων της ΕΕ για την αντιμετώπιση 

του αθέμιτου ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα όσον αφορά την 

ασφάλεια τροφίμων, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα, τις γεωγραφικές 

ενδείξεις, την καλή μεταχείριση των ζώων και ευαίσθητους τομείς παραγωγής· ζητεί 

από την Επιτροπή να αναπτύξει δυνατότητες για πιθανά μέτρα στήριξης για τους 

γεωργούς της ΕΕ σε περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού, προσαρμόζοντας την 

πολιτική ανταγωνισμού στις ιδιαιτερότητες της γεωργίας ώστε να διασφαλίσει την 

οικονομική κατάσταση των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα στην αλυσίδα 

εφοδιασμού τροφίμων· 

20. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να πρωτοστατήσει στην παγκόσμια συνεργασία προκειμένου να 

βελτιωθεί η διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών, μεταξύ άλλων σε περιοχές εκτός 

εθνικής δικαιοδοσίας, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, να 

προστατευθεί η βιοποικιλότητα και να διασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για την αλιεία· 

καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της παράνομης, 

λαθραίας και άναρχης αλιείας και να αξιοποιήσει τη δήλωση MedFish4Ever με στόχο 

την ενίσχυση των μεσογειακών ιχθυαποθεμάτων· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 

να μειώσει τις καθυστερήσεις στη μεταφορά των μέτρων που θεσπίζονται από διεθνείς 

οργανισμούς αλιείας στο ενωσιακό δίκαιο και στη διαβίβαση των προτεινόμενων 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αφορούν την αλιεία· 

21. ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει και να ολοκληρώσει το 2018 μελέτη σχετικά με 

τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την πρόσβαση στα φάρμακα, με σκοπό την 

τόνωση της έρευνας για παραμελημένες ασθένειες και τη βελτίωση της οικονομικής 

προσιτότητας των φαρμάκων στην ΕΕ και στον αναπτυσσόμενο κόσμο· αναμένει από 

την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με ένα ευρωπαϊκό σύστημα για 

την αξιολόγηση της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας· 

22. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει συγκεκριμένη δράση για τη μείωση των διαφορών 

ως προς την ποιότητα μεταξύ των προϊόντων του ίδιου εμπορικού σήματος στην ενιαία 

αγορά· αναμένει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα της εν λόγω δράσης μέχρι τα μέσα του 

2018· 

23. επαναλαμβάνει το προ πολλού διατυπωθέν αίτημά του προς την Επιτροπή για την 

υποβολή νομοθετικής πρότασης σχετικά με τη συλλογική προσφυγή, που θα μπορούσε 

να συμβάλει σημαντικά στο να βοηθούνται οι πολίτες να ασκούν τα δικαιώματά τους 

σε περίπτωση που υφίστανται ζημία από εταιρείες που παραβιάζουν τους ισχύοντες 

κανόνες· 

24. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί περαιτέρω η εποπτεία της αγοράς για τα προϊόντα στην 

ΕΕ και ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράση για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο 

σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της 

αγοράς, με κύριο στόχο την επίτευξη δίκαιου συμβιβασμού για την υποχρεωτική 

αναγραφή της προέλευσης των προϊόντων («made in»)· 
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25. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο νομοθετική πρόταση για την 

επέκταση της προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά προϊόντα, η οποία 

θα μπορούσε να έχει πολλά θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες, τους καταναλωτές, 

τους παραγωγούς και για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία ως σύνολο· 

26. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η πλήρης επίτευξη όλων των μέτρων που 

προτείνονται στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά· αναμένει από την 

Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής για την 

ψηφιακή ενιαία αγορά με συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για να παράσχει σαφές 

νομικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης μέσα από  ψηφιακές 

πλατφόρμες, μεταξύ άλλων όσον αφορά την επαγγελματική παροχή υπηρεσιών έναντι 

της μη επαγγελματικής, τα καθεστώτα ευθύνης, τα δικαιώματα των καταναλωτών και 

την προστασία των ανηλίκων, τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα δικαιώματα των 

δημιουργών, τον ανταγωνισμό και τη φορολογία· 

27. καλεί την Επιτροπή να μην περιοριστεί στην ενιαία ψηφιακή αγορά και να εργαστεί για 

μια ολοκληρωμένη Ψηφιακή Ένωση με φιλόδοξους νομοθετικούς στόχους και με τα 

απαιτούμενα οικονομικά μέσα· επιθυμεί να δει τις ευκαιρίες της ψηφιοποίησης να 

μετουσιώνονται σε απτά οφέλη για όλους τους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων 

όσων βρίσκονται στις πλέον απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, μεταξύ άλλων μέσω 

της χρήσης των δημόσιων συμβάσεων και της ευρύτερης προσφυγής στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών, όπως στην παιδεία, την υγεία και 

στις διοικητικές διαδικασίες για τους πολίτες και τις ΜΜΕ· τονίζει ότι η εν εξελίξει 

ψηφιακή μετάβαση θα πρέπει να οδηγήσει σε μια περισσότερο δίκαιη, συμμετοχική και 

δυναμική κοινωνία στην οποία προστατεύονται τα ατομικά δικαιώματα·  

28. ζητεί την υλοποίηση φιλόδοξων επενδύσεων στις ψηφιακές δεξιότητες και επιγραμμική 

ασφάλεια για όλες τις γενιές, καθώς και βελτιώσεις στα προγράμματα διδασκαλίας· 

ζητεί την ταχεία εφαρμογή της πρωτοβουλίας Wifi4EU· ζητεί από την Επιτροπή να 

υποβάλει ένα σχέδιο για να αποκτήσει η Ευρώπη παγκόσμια πρωτοκαθεδρία στα 

κέντρα δεδομένων, τη διαχείριση των δεδομένων και στην ασφάλεια των δεδομένων, 

χάρη σε μια ελεύθερη ροή δεδομένων, με βάση ισχυρή ρύθμιση της ΕΕ που θα 

διασφαλίζει την ουδετερότητα των δικτύων και την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για την 

προώθηση της ευρωπαϊκής έρευνας, της ανάπτυξης και της εφαρμογής της τεχνολογίας 

5G·  

29. αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει τις προβλεπόμενες πρωτοβουλίες για την 

ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)· τονίζει ότι οι εν λόγω 

πρωτοβουλίες θα πρέπει να αποσκοπούν στην αύξηση της ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο για τη βιομηχανία και για άλλους μη στρατιωτικούς σκοπούς και να 

περιλαμβάνουν αποτελεσματικά ένδικα βοηθήματα· 

Καλύτερα μέσα για επενδύσεις 

30. τονίζει ότι μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί μια 

οικονομική πολιτική που θα διασφαλίζει επαρκείς δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να καλυφθούν τα υφιστάμενα επενδυτικά κενά· 

υπογραμμίζει ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις οικονομικές ευκαιρίες και 
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την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και ότι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τα 

κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ που κάνουν μαζί πολύ περισσότερα χάρη σε 

οικονομικές πολιτικές που στηρίζουν την ταχύτερη δημιουργία ποιοτικών θέσεων 

εργασίας, την ενίσχυση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων και τη διατήρηση 

κοινωνικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που δίνουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα 

να συμμετέχουν πλήρως στην οικονομική και κοινωνική ζωή· καλεί, ως εκ τούτου, την 

Επιτροπή να καθορίσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενίσχυση των δημόσιων και 

ιδιωτικών επενδύσεων, που θα υπερβαίνει κατά πολύ το υφιστάμενο επενδυτικό σχέδιο 

για την Ευρώπη και θα συνδέεται άμεσα με τους στόχους του 2030 για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και με τη Συμφωνία του Παρισιού· ζητεί να υποβληθούν νομοθετικές 

προτάσεις για την ενσωμάτωση κριτηρίων σε σχέση με το περιβάλλον, τα κοινωνικά 

δικαιώματα και τη διακυβέρνηση στο πλαίσιο των υποχρεώσεων σχετικά με την 

υποβολή εκθέσεων και τη λήψη αποφάσεων, προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους 

επενδυτές να μετατοπίσουν τη στήριξη σε βιώσιμα και μακροπρόθεσμα έργα· 

31. επιβεβαιώνει ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής αποτελεί 

σημαντική ευρωπαϊκή προτεραιότητα για περισσότερη δικαιοσύνη στην κοινωνία και 

για την αποκατάσταση επαρκούς ικανότητας για δημόσιες επενδύσεις· εκτιμά ότι έχει 

μεγάλη σημασία να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποχρεωτική 

δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, με βάση την 

πρόταση της Επιτροπής του 20161· τονίζει πόσο σημαντική είναι η επίτευξη προόδου 

προς την κατεύθυνση 2κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας των εταιρειών, με βάση 

τις δύο προτάσεις της Επιτροπής· υπογραμμίζει ότι τα δημόσια μητρώα πραγματικών 

δικαιούχων αποτελούν στοιχεία ζωτικής σημασίας που πρέπει να επιτευχθούν στο 

πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων σχετικά με την οδηγία κατά της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (2015/849)3· ζητεί από την 

Επιτροπή να καταρτίσει τον δικό της ανεξάρτητο κατάλογο των δικαιοδοσιών υψηλού 

κινδύνου όπου τα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι ανεπαρκή· 

καλεί την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως ευρωπαϊκή μαύρη λίστα φορολογικών 

παραδείσων, καθώς και αυστηρές και αυτόματες κυρώσεις κατά των χωρών και εδαφών 

που αριθμεί η λίστα αυτή· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα 

για να διασφαλίσει ότι όλες οι παγκόσμιες εταιρείες που βασίζονται στην τεχνολογία 

καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί στην Ευρώπη· 

32. υπενθυμίζει ότι το ισχύον καθεστώς φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επρόκειτο να 

έχει προσωρινό χαρακτήρα και ότι είναι πλέον παρωχημένο· ζητεί πρόταση για την 

αναβάθμισή του σε οριστικό καθεστώς που θα βασίζεται στην αρχή του προορισμού· 

τονίζει την ανάγκη να δοθεί η κατάλληλη λύση στην απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και 

στο έλλειμμα ΦΠΑ· πιστεύει εν προκειμένω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να 

αποτελεί μέρος της απάντησης αυτής και καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ταχεία 

                                                 
1 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 

2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες 

επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (COM(2016)0198) – 2016/0107 (COD). 
2 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με μια κοινή βάση φορολογίας εταιρειών COM(2016) 0685) – 

2016/0337 (CNS), και πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών 

(ΚΕΒΦΕ), (COM(2016)0683) – 2016/0336 (CNS). 
3 ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73. 
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επίτευξη συμφωνίας στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας·  

33. αναμένει από την Επιτροπή να δώσει γρήγορα συνέχεια στις επικείμενες συστάσεις της 

εξεταστικής επιτροπής του Κοινοβουλίου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (PANA)· 

34. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει φιλόδοξες προτάσεις για τις ευρωπαϊκές εποπτικές 

αρχές προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας ενιαίας ενωσιακής 

εποπτείας της Ένωσης Κεφαλαιαγορών· επισημαίνει ότι αυτό προϋποθέτει ιδίως 

ενίσχυση των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών και 

αυξημένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου· υπογραμμίζει ότι 

η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη βιώσιμης 

χρηματοδότησης, διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων με 

το κατάλληλο φορολογικό καθεστώς· 

35. αναμένει από την Επιτροπή, ενόψει της διαδικασίας απόσυρσης του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την ΕΕ, να αναθεωρήσει τον κανονισμό για τις υποδομές των 

ευρωπαϊκών αγορών (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012)1, την οδηγία για τους 

διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (2011/61/ΕΕ)2 και την οδηγία για 

τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (2011/65/ΕΕ)3, για να διατηρήσει και να 

ενισχύσει τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών· καλεί την Επιτροπή να 

αναλάβει περαιτέρω δράση για να προωθήσει μια ισχυρότερη συμβολή του 

χρηματοπιστωτικού τομέα στη βιώσιμη ανάπτυξη· 

36. ζητεί την ταχεία ανάληψη δράσης για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με ένα 

κοινό δημοσιονομικό προστατευτικό σύστημα για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, που θα 

διαθέτει επαρκές μέγεθος, θα έχει άμεση πιστωτική γραμμή από τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Σταθερότητας και θα συνοδεύεται από ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Ασφάλισης Καταθέσεων· ζητεί να αξιολογηθεί το υφιστάμενο πλαίσιο ανάκαμψης και 

εξυγίανσης· επισημαίνει την ανάγκη για περαιτέρω μείωση των κινδύνων και των 

ανισορροπιών που απορρέουν κατά κύριο λόγο από τη συνεχιζόμενη έλλειψη 

ανάπτυξης· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει χωρίς αναβολή μια ευρωπαϊκή 

στρατηγική σχετικά με την ανάπτυξη μιας εύρυθμα λειτουργούσας δευτερογενούς 

αγοράς για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μεταξύ άλλων μέσω του καθορισμού ενός 

ευρωπαϊκού σχεδίου στρατηγικής για τις εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων 

και με τις αναγκαίες προσαρμογές στην εφαρμογή των διατάξεων περί κρατικών 

ενισχύσεων· 

37. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την ανάπτυξη ενός πραγματικά ασφαλούς 

ευρωπαϊκού περιουσιακού στοιχείου για τη ζώνη του ευρώ για την από κοινού έκδοση 

νέου εγγυημένου χρέους, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τεχνητές και υπερβολικά 

περίπλοκες λύσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τη χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα και τη χρηματοδοτική ικανότητα των κρατών μελών· 

38. ζητεί μετ’ επιτάσεως την εφαρμογή ενός συνολικού δημοσιονομικού προσανατολισμού 

υπέρ της ανάπτυξης για τη ζώνη του ευρώ και την ανάπτυξη δημοσιονομικής 

                                                 
1 ΕΕ L 201 της 27.7. 2012, σ. 1. 
2 ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1. 
3 ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349. 
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ικανότητας στη ζώνη του ευρώ μαζί με έναν κώδικα σύγκλισης, επιπροσθέτως της 

πλήρους αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και των 

ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων· επαναλαμβάνει ότι η 

δημοσιονομική ικανότητα της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να έχει ως στόχο την 

προώθηση της ανοδικής κοινωνικοοικονομικής σύγκλισης και την απορρόφηση των 

οικονομικών κραδασμών, μεταξύ άλλων μέσω ενός ευρωπαϊκού συστήματος 

επιδομάτων ανεργίας· σημειώνει ότι η δημοσιονομική ικανότητα της ζώνης του ευρώ 

θα πρέπει να περιλαμβάνει νέα μέσα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ (πάνω 

από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ της ΕΕ), καθώς και αναμορφωμένο Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Σταθερότητας, ενσωματωμένο στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ και υποκείμενο 

σε δημοκρατικό έλεγχο· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η δημοσιονομική ικανότητα της 

ζώνης του ευρώ θα πρέπει να είναι ανοικτή στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν· εκφράζει, ωστόσο, την απογοήτευσή του για την 

εφησυχαστική στάση της Επιτροπής, η οποία προβλέπει ότι η δημοσιονομική ικανότητα 

της ζώνης του ευρώ θα μπορούσε να υλοποιηθεί μόνο γύρω στο 2025· 

39. ζητεί την καθιέρωση ενός «χρυσού κανόνα για τις επενδύσεις» και την ενσωμάτωση 

δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, προκειμένου 

να εξασφαλιστεί ένα υγιές επίπεδο επενδύσεων καλής ποιότητας στη μελλοντική 

ευημερία της Ευρώπης· 

40. αναμένει νομοθετικές προτάσεις σχετικά με την πολιτική συνοχής μετά το 2020 για να 

εξασφαλιστεί τουλάχιστον η διατήρηση του σημερινού επιπέδου επενδύσεων με στόχο 

την ανοδική σύγκλιση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιοτική απασχόληση και τη μείωση 

των ανισοτήτων στην ενιαία αγορά· αναμένει επίσης προτάσεις για την κοινή γεωργική 

πολιτική μετά το 2020 και για ένα νέο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, με βάση την 

ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και την έκθεση 

εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ζητεί τη συνέχιση όλων των υφιστάμενων 

πολυετών προγραμμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του αθλητισμού, 

του πολιτισμού, των μέσων ενημέρωσης και της ιθαγένειας (Erasmus +, Δημιουργική 

Ευρώπη και Ευρώπη για τους πολίτες) μετά το 2020, με σημαντικές αυξήσεις του 

προϋπολογισμού δεδομένης της χρόνιας υποχρηματοδότησης των τρεχόντων 

προγραμμάτων· ζητεί έκθεση εφαρμογής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Στρατηγικών Επενδύσεων έως το τέλος του 2018, κυρίως για βελτιώσεις όσον αφορά 

την προσθετικότητα, τη γεωγραφική ισορροπία και τη διακυβέρνηση· καλεί την 

Επιτροπή να υποβάλει όλες τις νομοθετικές προτάσεις στο πλαίσιο του ΠΔΠ για την 

περίοδο μετά το 2020 αρκετά νωρίς εντός του 2018, ώστε όλα τα προγράμματα να 

αρχίσουν σε εύθετο χρόνο· 

Εσωτερική ασφάλεια 

41. επισημαίνει ότι η ασφάλεια στην καθημερινή ζωή είναι κάτι που ενδιαφέρει παρά πολύ 

τους πολίτες και ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε μαζί πολύ 

περισσότερα·  

42. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την αποτελεσματική και συντονισμένη εφαρμογή 

του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Ασφάλεια για την περίοδο 2015-2020, που δίνει 

προτεραιότητα στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του διασυνοριακού 

οργανωμένου εγκλήματος και της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο· 
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επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια εις βάθος αξιολόγηση που θα εστιάζεται στην 

επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των συναφών υφιστάμενων μέσων της ΕΕ και στα 

κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα, πριν από την υποβολή 

ενδεχόμενων νέων νομοθετικών προτάσεων· ζητεί όλα τα νέα μέτρα στον τομέα της 

ασφάλειας να συνοδεύονται από εκτίμηση επιπτώσεων· 

43. υπενθυμίζει ότι η ορθή διαχείριση των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων αποτελεί 

σημαντικό ζήτημα για τους ευρωπαίους πολίτες, ιδίως για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη 

μέλη θα αποφεύγουν τη διενέργεια ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα εντός του χώρου 

Σένγκεν· ζητεί την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή 

Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624)1· 

44. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εφαρμόσιμες μη νομοθετικές προτάσεις σχετικά με 

τον τρόπο βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ φορέων επιβολής του 

νόμου, μεταξύ υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς και μεταξύ φορέων επιβολής του νόμου 

και υπηρεσιών πληροφοριών, για την αποτελεσματική καταπολέμηση του 

διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· 

υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, πόσο σημαντική είναι η σύσφιγξη της επιχειρησιακής 

συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη, τους οργανισμούς της ΕΕ και τρίτες χώρες·  

45. τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν αποτελεσματικές και κατάλληλες ικανότητες για 

την αντιμετώπιση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο· υπογραμμίζει τη σημασία του 

αποτελεσματικού συντονισμού και της αποφυγής επικαλύψεων μεταξύ όλων των 

αρμόδιων φορέων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της συνεργασίας με το ΝΑΤΟ 

και τον ιδιωτικό τομέα· 

46. καλεί την Επιτροπή να κινητοποιήσει εμπειρογνωμοσύνη και πόρους στον τεχνικό και 

οικονομικό τομέα προκειμένου να εξασφαλίσει σε επίπεδο ΕΕ τον συντονισμό και την 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την καταπολέμηση του βίαιου 

εξτρεμισμού, της τρομοκρατικής προπαγάνδας και της χρήσης του διαδικτύου για 

σκοπούς στρατολόγησης και χρηματοδότησης· εκτιμά ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση σε στρατηγικές πρόληψης, ένταξης και επανένταξης με σαφή οπτική του 

φύλου· 

47. επισημαίνει ότι η βία κατά των γυναικών είναι επίσης θέμα εσωτερικής ασφάλειας· 

καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για την ταχεία ολοκλήρωση της 

προσχώρησης της Ένωσης στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, και να υποβάλει το συντομότερο 

νομοθετική πράξη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας· 

Χάραξη μιας πραγματικής ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης 

48. επαναλαμβάνει ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν ασφαλείς και νόμιμοι τρόποι εισόδου στην 

Ευρώπη για όσους ζητούν διεθνή προστασία, ότι οι αιτούντες άσυλο που φθάνουν στην 

Ευρώπη μπορούν να ασκούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένου 

του δικαιώματός τους να ζητήσουν διεθνή προστασία, και να βελτιωθεί η συνεργασία 

με τρίτες χώρες με στόχο την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της αναγκαστικής 

                                                 
1 ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1. 
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μετανάστευσης· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η συνεργασία με χώρες 

εταίρους στο θέμα της μετανάστευσης σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

49. ζητεί να καταβληθούν εντατικότερες προσπάθειες για να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά 

με τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου, με στόχο τη θέσπιση και την 

εφαρμογή μιας πραγματικής και κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου, σύμφωνα με τα 

άρθρα 78 και 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)· 

υπογραμμίζει ότι, στο μεταξύ, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να εκπληρώνουν τις 

υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τη 

μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα και την Ιταλία, και ότι 

προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη μετεγκατάσταση των γυναικών και των 

ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και άλλων ευάλωτων ομάδων, όπως τα άτομα με 

αναπηρία και τα άτομα ΛΟΑΔΜ· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο 

στην εκπαίδευση και τα συστήματα κατάρτισης, καθώς και στην αγορά εργασίας, όπως 

και η αναγνώριση των δεξιοτήτων τους· 

50. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τις θεωρήσεις ανθρωπιστικού 

χαρακτήρα ως πρόσθετη ασφαλή και νόμιμη οδό για τους αιτούντες άσυλο, επιπλέον 

της επανεγκατάστασης, και για την προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην 

ΕΕ· 

51. ζητεί συντονισμένη δράση για τη νόμιμη μετανάστευση σε επίπεδο Ένωσης, για να 

ξεπεραστεί η σημερινή αποσπασματική προσέγγιση· εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να 

ενισχυθούν οι εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες όσον αφορά τις πτυχές της νόμιμης 

μετανάστευσης και να αναπτυχθούν σε ενωσιακό επίπεδο προγράμματα κινητικότητας 

με κατάλληλες εγγυήσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας·  

52. καλεί την Επιτροπή να ελέγχει τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, 

συμπεριλαμβανομένων της Σύμβασης της Γενεύης για τους πρόσφυγες, του 

ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλων των 

φορέων που εμπλέκονται στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης, τη 

διαχείριση των καταυλισμών προσφύγων και την υποδοχή αιτούντων άσυλο· ζητεί 

αποσαφήνιση της διάκρισης μεταξύ δραστηριοτήτων λαθραίας διακίνησης και παροχής 

βοήθειας σε απλούς πολίτες που έχουν ανάγκη· 

Δημοκρατία, κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα 

53. τονίζει ότι «Κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα σε σχέση με τις προτεραιότητες που 

ενδιαφέρουν τους πολίτες» σημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει δράση για να 

προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές και τις αξίες που ορίζονται στις 

ιδρυτικές της Συνθήκες· τονίζει ότι σημαίνει επίσης ότι πρέπει να λάβει πρακτικά μέτρα 

για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών που συνδέονται με διασυνοριακές 

πτυχές της ζωής των ανθρώπων, και να προστατεύσει τους ανθρώπους από την 

κακοποίηση φροντίζοντας να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στην ευρωπαϊκή και 

τις εθνικές νομοθεσίες· 

54. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα σύμφωνο για τη δημοκρατία, το 

κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα υπό τη μορφή διοργανικής συμφωνίας, 

κατά το πρότυπο της σύστασης που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο νομοθετικό του 
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ψήφισμα της 25ης Οκτωβρίου 20161· 

55. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για ισχυρότερη δράση όσον αφορά την 

ένταξη και την αποριζοσπαστικοποίηση, με βάση τις συναφείς υφιστάμενες πολιτικές 

και αφού προσδιορίσει τις πρόσθετες ικανότητες που απαιτούνται· 

56. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταβάλουν 

κάθε προσπάθεια για την απεμπλοκή της πρότασης για μια οριζόντια οδηγία κατά των 

διακρίσεων2·  

57. προτρέπει την Επιτροπή να αναλάβει πιο αποφασιστική δράση για την εξάλειψη των 

συνεχιζόμενων μισθολογικών διαφορών μεταξύ των φύλων, προτείνοντας οδηγία που 

θα έχει ως βάση τη σύσταση της Επιτροπής του 2014 σχετικά με τη μισθολογική 

διαφάνεια· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εντείνουν τις προσπάθειες για την 

επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τη βελτίωση της 

ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων μεταξύ των διοικητικών στελεχών των 

εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών3·  

58. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση συνολική νομοθετική πρόταση, 

ανταποκρινόμενη στο νομοθετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 

2017 για κανόνες αστικού δικαίου σχετικά με την ρομποτική4, που θα εξετάζει 

τουλάχιστον τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δεοντολογίας, την 

αρχή της προφύλαξης και τις βασικές επιπτώσεις της ρομποτικής στις αγορές εργασίας 

και στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης· 

59. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει επειγόντως δράση και να προτείνει νομοθετική 

πρόταση για μια ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των καταγγελτών με ευρύ 

πεδίο εφαρμογής και κατάλληλη νομική βάση, προκειμένου να εξασφαλιστεί οριζόντια 

προστασία η οποία θα καλύπτει όλες τις κατηγορίες καταγγελτών· 

60. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει την πρόταση οδηγίας της σχετικά με τις 

μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες, υπό το 

πρίσμα των αποκαλύψεων των Panama Papers, ότι η οδηγία αυτή ενδέχεται να 

δημιουργήσει νομικά κενά στην Ευρώπη λόγω ανασφάλειας δικαίου· 

61. υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε πρόταση για τη διαδικτυακή καταχώριση εταιρειών θα 

πρέπει να περιλαμβάνει δικλείδες ασφαλείας που θα διασφαλίζουν ότι δεν μπορεί να 

γίνει κατάχρηση του συστήματος με σκοπό τη δημιουργία εικονικών εταιρειών και την 

καταστρατήγηση διατάξεων του εργατικού δικαίου, της συμμετοχής των εργαζομένων 

και της φορολογικής νομοθεσίας, και επισημαίνει ότι ένα ευρωπαϊκό σύστημα 

καταχώρισης επιχειρήσεων, είτε μέσω διαδικτύου είτε αυτοπροσώπως, πρέπει να 

συνδέεται με ένα ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων ή τουλάχιστον με διασυνδεδεμένα 

μητρώα επιχειρήσεων των κρατών μελών με βάση ένα κοινό σύνολο ελάχιστων 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409. 
2 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων 

ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, (COM(2008) 

0426) – 2008/0140/APP.  
3 (COM(2012)0614) – 2012/0299 (COD). 
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0051. 
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κανόνων σχετικά με τις παρεχόμενες πληροφορίες· 

62. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει επιτέλους πρόταση σχετικά με την 14η οδηγία περί 

εταιρικού δικαίου που θα περιέχει κανόνες για τη μεταφορά της εταιρικής έδρας, η 

οποία θα διασφαλίζει την καταβολή φόρων από τις εταιρείες στον τόπο στον οποίο 

παράγονται τα κέρδη και θα προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως σε ό, 

τι αφορά την εκπροσώπηση σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τη 

συμμετοχή και την ενημέρωση·  

63. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για έναν κανονισμό σχετικά με την 

αναγνώριση του περιεχομένου των δημόσιων εγγράφων μετά την έκδοση του 

κανονισμού για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και των 

επιχειρήσεων μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημόσιων εγγράφων· 

εμμένει στην άποψη ότι στο πεδίο εφαρμογής του μελλοντικού κανονισμού πρέπει να 

περιληφθούν οι σχέσεις καταχωρημένης συμβίωσης· 

64. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια πρωτοβουλία για την προστασία της ελευθερίας 

και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, που θα προάγει τις ψηφιακές δεξιότητες, 

θα αντιμετωπίζει τα θέματα της παραπληροφόρησης, της ρητορικής του μίσους, του 

σεξισμού και του εκφοβισμού μέσω διαδικτύου, και θα καλλιεργεί έναν τεκμηριωμένο 

δημοκρατικό διάλογο, ακόμη και στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης· 

65. καλεί εκ νέου την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ευρωπαϊκό διοικητικό δίκαιο· 

Η Ευρώπη ως ηγετικός παγκόσμιος παράγοντας 

66. τονίζει ότι η ΕΕ έχει μέγιστη ισχύ και επιρροή στις σχέσεις της με τους εταίρους της 

ανά τον κόσμο όταν είναι ενωμένη και μιλά με μία φωνή· επιθυμία του είναι να 

αποτελέσει η ΕΕ ενεργό παράγοντα σε παγκόσμιο επίπεδο, προάγοντας τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τη στήριξη της δημοκρατίας 

προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνική και συνεργατική διεθνής τάξη στο πλαίσιο του 

πολυμερούς συστήματος, να υλοποιηθούν οι στόχοι του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

και να εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα· θεωρεί ότι η ΕΕ 

πρέπει επίσης να ενισχύσει την προβολή της ως φορέα καθορισμού προτύπων για τις 

παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, μεταξύ άλλων μέσω κοινής εκπροσώπησης 

στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς· εκτιμά ότι η Κοινή Εξωτερική 

Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) θα πρέπει να συνδυάζει την «ήπια 

δύναμη» με την ικανότητα χρησιμοποίησης «σκληρής δύναμης» όταν χρειάζεται, 

δεδομένου ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια και ασφάλεια χωρίς 

ανάπτυξη· ζητεί την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής της ΕΕ για τις 

διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις· 

67. θεωρεί ότι η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) θα πρέπει να ενισχυθεί 

περαιτέρω, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας 

(PESCO), που θα συνοδεύεται από περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής εταιρικής 

σχέσης με το ΝΑΤΟ· πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή άμυνα μπορεί και πρέπει να προωθηθεί 

με την ενίσχυση της αποδοτικότητας των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, μέσω 

της ανάπτυξης κοινών ικανοτήτων και θετικών κινήτρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Άμυνας για την υποστήριξη μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, 

και μέσω πολιτικο-στρατιωτικών συνεργειών στο πλαίσιο της διεξαγωγής αποστολών 
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και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που συνεχίζει να 

διαδραματίζει η ΕΕ στην πρόληψη των συγκρούσεων, την επίλυση συγκρούσεων και 

την οικοδόμηση της ειρήνης σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων όσον αφορά την 

προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες· ζητεί πλήρη 

δημοκρατικό έλεγχο της ΚΠΑΑ· 

68. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη διαδικασία διεύρυνσης και προσχώρησης και να 

αξιολογήσει και πάλι κατά πόσον η στρατηγική για τη διεύρυνση – που υποστηρίζεται 

από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας – αποφέρει τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα· τονίζει ότι η ολοένα και πιο ασταθής κατάσταση στην περιοχή των 

Δυτικών Βαλκανίων επιτάσσει ισχυρότερη δέσμευση της ΕΕ· θεωρεί ότι πρέπει να 

δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας και την 

περιφερειακή ασφάλεια, που θα συνοδεύεται από στρατηγική επικοινωνία, με σκοπό να 

βελτιωθεί η αξιοπιστία της ΕΕ ως του μεγαλύτερου δωρητή στην περιοχή των Δυτικών 

Βαλκανίων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η διαδικασία διεύρυνσης με την 

Τουρκία πρέπει να ανασταλεί λόγω των εξελίξεων μετά την απόπειρα πραξικοπήματος 

του Ιουλίου 2016 και το δημοψήφισμα της 16ης Απριλίου 2017· 

69. καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να 

παράσχουν τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη στο θεματολόγιο των μεταρρυθμίσεων που 

επιδιώκονται με τις χώρες εταίρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, 

ιδίως σε ό, τι αφορά την πάταξη της διαφθοράς, τον εκσυγχρονισμό δημόσιων θεσμών, 

τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη χειραφέτηση των γυναικών, την 

προστασία των μειονοτήτων και την ενίσχυση του κράτους δικαίου· χαιρετίζει τις 

προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης που έχει ήδη καθορίσει η ΕΕ με αρκετές χώρες 

στο πλαίσιο της ανανεωμένης ΕΠΓ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι πολιτικές της ΕΕ 

πρέπει να προσαρμόζονται σε κάθε εθνικό πλαίσιο· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να εντείνει 

τη συνεργασία της με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης προκειμένου να 

ενισχύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς, την ανθεκτικότητα και ανεξαρτησία· ζητεί 

στενότερη συνεργασία και πιο ενεργό ρόλο της ΕΕ έναντι των χωρών της νότιας 

γειτονίας με στόχο τη βελτίωση του πολιτικού διαλόγου και της ασφάλειας, την 

εντατικοποίηση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, την πρόληψη της 

ριζοσπαστικοποίησης και τη διαχείριση της μετανάστευσης κατά τρόπο ώστε να 

προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα·  

70. εξακολουθεί να ανησυχεί για την κατάσταση στη Λιβύη, ιδίως σε σχέση με ενέργειες 

που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα στη χώρα οι οποίες 

υποσκάπτουν την επιτυχή ολοκλήρωση της πολιτικής μετάβασης· ζητεί να παράσχει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αυξημένη στήριξη ώστε να συνοδεύσει τη μετάβαση της Λιβύης σε 

μια ανοιχτή δημοκρατία και να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα προκειμένου να 

διασφαλιστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η παράδοση επείγουσας 

ανθρωπιστικής βοήθειας· 

71. ζητεί την πλήρη υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία και των συναφών 

δράσεων, όπως ορίζονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 20171· 

στηρίζει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) και τον Ειδικό Απεσταλμένο 

του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία στις προσπάθειες που 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0227. 
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καταβάλλουν σε διπλωματικό επίπεδο για να προσεγγίσουν τους σχετικούς 

περιφερειακούς παράγοντες και να προαγάγουν την πολιτική μετάβαση· υπογραμμίζει 

ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη να παράσχει συγκεκριμένη στήριξη για την πολιτική 

συμφιλίωση και την ανοικοδόμηση της Συρίας· 

72. ζητεί μια ολοκληρωμένη απάντηση της ΕΕ στον εν εξελίξει πόλεμο στην Υεμένη, που 

θα συνδυάζει αυξημένη ανθρωπιστική προσπάθεια με ενεργητικές ειρηνευτικές 

πρωτοβουλίες και στοχοθετημένη στήριξη για την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση· 

73. τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας στον 

κόσμο και ότι πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ είναι η εξάλειψη 

της φτώχειας· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει ένα ισχυρό σχέδιο προκειμένου να 

διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο τα προσεχή έτη, 

συμπεριλαμβανομένου χάρτη πορείας για την επίτευξη της συλλογικής δέσμευσης της 

ΕΕ για τη διάθεση του 0,7 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) για επίσημη 

αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ)· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με 

την πρόοδο της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να 

αποσκοπεί πρωτίστως στην εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης·  υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται ότι η αναπτυξιακή βοήθεια δεν 

εκτρέπεται, δεν μειώνεται και δεν εργαλειοποιείται, και ότι η γεωγραφική κατανομή της 

αναπτυξιακής βοήθειας συνεχίζεται με βάση τις ανάγκες των δικαιούχων χωρών· είναι 

αντίθετο στην παροχή αναπτυξιακής βοήθειας από την ΕΕ για τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών και των συμφωνιών επανεισδοχής· 

74. καλεί την ΕΥΕΔ  να προωθήσει νέες πρωτοβουλίες για να προαγάγει αποτελεσματικά 

τη συμμόρφωση της ΕΕ προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως προβλέπεται στις 

σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· επαναλαμβάνει, ειδικότερα, την ανάγκη να 

εφαρμόζονται αυστηρά οι κανόνες που ορίζονται στην κοινή θέση του Συμβουλίου 

2008/944/ΚΕΠΠΑ της 8ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών 

όπλων1·  

75. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις αυξανόμενες εντάσεις και τους κινδύνους 

περαιτέρω αποσταθεροποίησης των χωρών της Μέσης Ανατολής και του Περσικού 

Κόλπου, που επιδεινώνονται από τη μονομερή δράση περιφερειακών και διεθνών 

παραγόντων· καλεί την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να χρησιμοποιήσουν το πλήρες φάσμα 

διπλωματικών μέσων που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να ενισχυθεί η 

συνεργασία της ΕΕ με όλους τους περιφερειακούς παράγοντες με στόχο να 

αποκλιμακωθούν οι εντάσεις, να επιτευχθεί αποστρατιωτικοποίηση των υφιστάμενων 

συγκρούσεων και να ανοίξει ο δρόμος για μια χωρίς αποκλεισμούς περιφερειακή 

αρχιτεκτονική στον τομέα της ασφάλειας· 

76. συγχαίρει την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ για τη δέσμευσή τους να τηρήσουν το κοινό 

ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ) με το Ιράν, το οποίο αποτελεί σημαντικό 

επίτευγμα της διπλωματίας της ΕΕ και μιας αποτελεσματικής πολυμερούς προσέγγισης 

και, παράλληλα, ευκαιρία για τη σταδιακή συμμετοχή του Ιράν σε τομείς κοινού 

ενδιαφέροντος· καλεί την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να συνεχίσουν τον διάλογο με τις 

ΗΠΑ σχετικά με την πλήρη εφαρμογή του ΚΟΣΔ, ιδίως όσον αφορά τις νόμιμες 

                                                 
1 ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99. 
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οικονομικές δραστηριότητες στο Ιράν, αλλά και να είναι σε ετοιμότητα για την 

αποτελεσματική προστασία των συμφερόντων των ευρωπαϊκών οικονομικών 

παραγόντων, η οποία θα εξασφαλιστεί μέσω της αντίστασης στην εξωεδαφική 

εφαρμογή των αμερικανικών κυρώσεων· 

77. ζητεί ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για 

την ανάπτυξη· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν όλες οι ευρωπαϊκές εσωτερικές και εξωτερικές 

πολιτικές για τη στήριξη της ελάφρυνσης της φτώχειας και την πλήρη υλοποίηση του 

θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και των στόχων του για βιώσιμη 

ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου ενός διαφανούς και αυστηρού πλαισίου 

παρακολούθησης και επανεξέτασης· 

78. ζητεί ένα νέο σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής συναίνεσης για την 

ανθρωπιστική βοήθεια· εκτιμά ότι οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο 

πλαίσιο της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής το 2016 θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη· 

79. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρωτοβουλία για τη βελτίωση της επισιτιστικής 

ασφάλειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης 

περιβαλλοντικά ευαίσθητων γεωργικών πρακτικών, στο πλαίσιο της καλύτερης 

διασύνδεσης της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής συνεργασίας, και μέσω 

της άντλησης διδαγμάτων από τις υφιστάμενες σοβαρές κρίσεις υποσιτισμού και 

επαπειλούμενου λιμού σε ορισμένες αφρικανικές χώρες ως απόρροια της κλιματικής 

αλλαγής· 

80. εκφράζει τη λύπη του για την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ ότι οι ΗΠΑ δεν θα 

τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού για το 

κλίμα· επιβεβαιώνει την αποφασιστική υποστήριξή του στην εφαρμογή της ιστορικής 

αυτής συμφωνίας, η οποία είναι καίριας σημασίας για τον περιορισμό των 

περιβαλλοντικών καταστροφών και την πρόληψη μη αναστρέψιμων βλαβών στο κλίμα 

του πλανήτη· εκτιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι εταίροι από όλο τον κόσμο επιβεβαίωσαν 

επίσης ότι η δέσμευσή τους όσον αφορά τη συμφωνία του Παρισιού εξακολουθεί να 

ισχύει· 

81. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα για την ευθυγράμμιση των εμπορικών 

πολιτικών της ΕΕ με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της συμφωνίας του 

Παρισιού και για την προαγωγή, θεμιτών και ρυθμιζόμενων με βάση το συμφέρον όλων 

των ανθρώπων στον πλανήτη, εμπορικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο· ζητεί 

ειδικότερα: 

• νομοθετική πρόταση για την υποχρέωση δέουσας επιμέλειας για τις παγκόσμιες 

αλυσίδες αξίας, με στόχο την καταπολέμηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, την 

εξασφάλιση διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας και την τήρηση των ανθρώπινων, 

εργασιακών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων·  

• επιτυχή και ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον εκσυγχρονισμό των 

μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ απέναντι στις εμπορικές πρακτικές και τις 

επιδοτήσεις που χρησιμοποιούνται από τρίτες χώρες και οι οποίες στρεβλώνουν τον 

ανταγωνισμό· 
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• ανάληψη δράσης από την Επιτροπή για να μειωθεί η παγκόσμια πλεονάζουσα 

παραγωγική ικανότητα χάλυβα στο πλαίσιο ενός πολυμερούς εμπορικού συστήματος 

που θα βασίζεται σε κανόνες, μεταξύ άλλων μέσω σχετικής νομοθεσίας κατά του 

ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων· 

• περαιτέρω ενέργειες για τη δημιουργία ενός συστήματος πολυμερούς επενδυτικού 

δικαστηρίου που θα αντικαταστήσει την ιδιωτική διαιτησία στην επίλυση διαφορών 

μεταξύ επενδυτών και κράτους·  

• προτάσεις από την Επιτροπή για τη μεταρρύθμιση του τρόπου εφαρμογής στις 

εμπορικές συμφωνίες των κεφαλαίων που αφορούν το «εμπόριο και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη»· δυνατότητα επιβολής κυρώσεων για τη μη τήρηση των διατάξεων περί 

βιώσιμης ανάπτυξης ως έσχατη λύση όταν όλοι οι άλλοι μηχανισμοί συνεργασίας 

και διαμεσολάβησης έχουν εξαντληθεί· 

• συγκεκριμένες προτάσεις από την Επιτροπή, με βάση το έγγραφο προβληματισμού 

για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων νέων 

ευκαιριών για τους Ευρωπαίους που έχουν αποκλειστεί εξαιτίας του παγκόσμιου 

οικονομικού ανταγωνισμού· οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να αποτελούν μέρος της 

επενδυτικής στρατηγικής της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να περιλαμβάνουν 

επικαιροποίηση και ενίσχυση μέσων όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση· 

• συνεχή πίεση από την Επιτροπή προς το Συμβούλιο προκειμένου να δημοσιεύει τις 

εντολές διαπραγμάτευσης των εμπορικών διαπραγματεύσεων, θεωρώντας ότι η 

δημοσιοποίηση θα πρέπει να αποτελεί τον κανόνα, ακόμη και εντολές που έχουν 

εγκριθεί στο παρελθόν· παροτρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για να 

εξασφαλισθεί διαφάνεια και στο ευρύτερο κοινό πέραν των βουλευτών οι οποίοι 

πρέπει να διαθέτουν πλήρη ενημέρωση σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των 

συμφωνιών, και να δώσει έμφαση στην ανάγκη για τακτικό διάλογο με την κοινωνία 

των πολιτών προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους στην εμπορική 

πολιτική της ΕΕ·  

82. παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για ισόρροπες και δίκαιες 

εμπορικές συμφωνίες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ευαισθησίες του γεωργικού 

τομέα, συμπεριλαμβανομένων αυστηρών δεσμεύσεων για τα εργασιακά πρότυπα και τη 

φορολογική διαφάνεια, τις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα και άλλα πρότυπα όσον αφορά 

τα γεωργικά προϊόντα και τα προϊόντα διατροφής· προειδοποιεί ότι το Κοινοβούλιο δεν 

θα δώσει τη συγκατάθεσή του σε νέες εμπορικές συμφωνίες παρά μόνον εφόσον οι 

παραπάνω ανησυχίες ληφθούν δεόντως υπόψη· 

83. χαιρετίζει την πρόσφατη έκδοση κοινής ανακοίνωσης σχετικά με μια ανανεωμένη 

ώθηση στην εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 

προωθήσουν την εταιρική σχέση μέσω ανοικτού και διαφανούς διαλόγου στον οποίο θα 

συμμετέχουν η κοινωνία των πολιτών και οι κοινωνικοί εταίροι στην Αφρική και την 

Ευρώπη, με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής μας σχέσης – με ιδιαίτερη έμφαση 

στη δημιουργία ασφαλέστερων και ανθεκτικότερων κρατών και κοινωνιών – των 

επενδύσεων στην εκπαίδευση και της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων 

θέσεων απασχόλησης, ιδίως για τους νέους, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων 
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δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα 

βαθύτερα αίτια της παράτυπης μετανάστευσης· 

84. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ένα σχέδιο εντολής για τις διαπραγματεύσεις για τη 

συμφωνία που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού, που θα στοχεύει στην ενίσχυση 

των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Αφρικής, της 

Καραϊβικής και του Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προτάσεων για τη 

στήριξη των γυναικών και των νέων· 

Δημοσιονομικές λύσεις για ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον 

85. υπογραμμίζει ότι οι επιλογές που πρέπει να γίνουν σχετικά με το μέλλον της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και οι προτεραιότητες της κοινής δράσης θα έχουν άμεσες 

συνέπειες στον σχεδιασμό του ΠΔΠ της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020· 

υπογραμμίζει ότι για την Ευρώπη ο μόνος τρόπος να κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα 

σε σχέση με τις προτεραιότητες που ενδιαφέρουν τους πολίτες είναι να έχει στη 

διάθεσή της επαρκείς δημοσιονομικούς, χρηματοοικονομικούς και διοικητικούς πόρους 

ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των κοινών πολιτικών· 

86. επαναλαμβάνει ότι το ΠΔΠ 2014-2020  αποδείχτηκε υπερβολικά μικρό και όχι αρκετά 

ευέλικτο προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει· 

87. επισημαίνει ότι η προστιθέμενη αξία των δαπανών σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκύπτει όχι 

μόνο από την αύξηση της αποδοτικότητας των διασυνοριακών επενδύσεων ή από 

μεγαλύτερες δυνατότητες εξειδίκευσης, αλλά και από την ανάπτυξη μιας μεγάλης 

εσωτερικής αγοράς και μιας ΟΝΕ που χαρακτηρίζεται από ανοδική οικονομική 

σύγκλιση, καθώς και από την κοινή εφαρμογή κοινών πολιτικών όπως οι πολιτικές για 

την ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή, τη φιλική προς το περιβάλλον γεωργία και αλιεία, 

την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· υπογραμμίζει ότι, σε όλα αυτά τα 

επίπεδα, ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι μια αμοιβαία επωφελής συμφωνία χωρίς την 

οποία η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα ήταν ανέφικτη· 

88. τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν ισχυρά συστήματα ελέγχου για την προάσπιση 

της δικαιοσύνης και την ενεργό καταπολέμηση της απάτης και των παρατυπιών, 

προκειμένου να διασφαλίζονται η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

πολιτών της ΕΕ και πραγματικοί ίδιοι πόροι· υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν 

ενωσιακό προϋπολογισμό που υπόκειται σε λογοδοσία προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου και της διαφάνειας· 

89. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, σε πολλούς τομείς για τους οποίους οι πολίτες 

ενδιαφέρονται ιδιαίτερα, η ΕΕ επιτυγχάνει περιορισμένα αποτελέσματα, διότι οι 

ανεπαρκείς χρηματοδοτικές ενισχύσεις δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό τον 

προγραμματισμό και την εφαρμογή μιας ισχυρότερης δράσης, όπως στην περίπτωση 

των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, η οποία είναι προφανές ότι έχει αναδειχθεί σε 

πολιτική, έχοντας, ωστόσο, καταφέρει να προσεγγίσει μόνο το 40 % του πληθυσμού-

στόχου εξαιτίας των πενιχρών της χρηματοδοτικών ενισχύσεων· 

90. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην προτείνουν αυθαίρετα ανώτατα όρια για 

το ΠΔΠ μετά το 2020 και, αντίθετα, να χρησιμοποιήσουν ως βάση για τον σχεδιασμό 
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του την εκτίμηση των κοινών αναγκών της ΕΕ, κοινές επιλογές και την προστιθέμενη 

αξία που προσφέρει η ανάληψη δράσης σε μεγάλη κλίμακα· υπογραμμίζει ότι το 

σημερινό χαμηλό ανώτατο όριο πιστώσεων πληρωμών αποτελεί μόνιμη τροχοπέδη για 

την αξιοπιστία και την ικανότητα δράσης της Ένωσης· υπογραμμίζει την ανάγκη για 

ένα περισσότερο ευέλικτο ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020· 

91. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι μια ουσιώδης και ζωτικής σημασίας επενδυτική 

πολιτική της ΕΕ που θα πρέπει να συμπληρωθεί αλλά δεν μπορεί να αντικατασταθεί 

από μέσα που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων· υπενθυμίζει ότι τα 

καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα είναι πρόσφορα μόνο για ορισμένα είδη έργων και ότι 

οι επιχορηγήσεις εξακολουθούν να έχουν ουσιώδη σημασία για τη διατήρηση και την 

ανάπτυξη πολλών δημόσιων αγαθών· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει να υπάρχουν 

τα κατάλληλα εργαλεία κατά τον σχεδιασμό του ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020· 

92. επισημαίνει ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τη συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου 

στις πολιτικές της ΕΕ στο πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης ΗΒ-ΕΕ συνιστά πρόκληση 

για το ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020, αλλά και ευκαιρία για εξορθολογισμό του 

σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ σε μια πιο σταθερή βάση μέσω της 

ουσιαστικής ενίσχυσης των ιδίων πόρων· 

93. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον 

των οικονομικών της ΕΕ με φιλόδοξες προτάσεις βασισμένες στην έκθεση της ομάδας 

υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους· 

94. θεωρεί ότι ένα μέρος της εταιρικής φορολογίας που συλλέγεται στην ΕΕ θα πρέπει να 

αποτελεί ίδιο πόρο του προϋπολογισμού της ΕΕ, ώστε να αποτυπώνει τα 

πλεονεκτήματα που ενέχει η δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας 

στη μεγάλη εσωτερική αγορά της Ένωσης· 

95. θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020 θα πρέπει να 

συμβάλει σημαντικά στην εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, τόσο 

σε επίπεδο εσόδων όσο και σε επίπεδο δαπανών· πιστεύει, ειδικότερα, ότι η 

αναμόρφωση του συστήματος φορολογίας των πηγών αερίων θερμοκηπίου πρέπει να 

εξασφαλίσει έσοδα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ θα πρέπει να υπάρξουν 

ισχυρότερες επενδύσεις από πλευράς ΕΕ για να υποστηριχθεί η μετάβαση σε μια πιο 

πράσινη οικονομία· 

96. θεωρεί ότι, στον βαθμό που οι εθνικές συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ θα 

εξακολουθήσουν να είναι απαραίτητες ακόμη και μετά την ενίσχυση των ιδίων πόρων 

της ΕΕ, θα πρέπει να εξαιρούνται από τον υπολογισμό του ελλείμματος βάσει του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, διότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτεί 

κυρίως επενδύσεις στη μελλοντική ευημερία· 

Με ποιο τρόπο η Ευρώπη θα συνεργαστεί καλύτερα; 

97. είναι πεπεισμένο ότι μια πρακτική προσέγγιση, εστιασμένη στην εξεύρεση 

αποτελεσματικών λύσεων στις προτεραιότητες που ενδιαφέρουν τους πολίτες, μπορεί 

να δώσει ισχυρή ώθηση στην ΕΕ στην πορεία της προς μεγαλύτερη δημόσια 

υποστήριξη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· πιστεύει ότι τα απτά επιτεύγματα όσον 

αφορά τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, η ενίσχυση των 
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επενδύσεων, η δημιουργία ευκαιριών για όλους όσοι αισθάνονται ότι έχουν μείνει πίσω, 

η μείωση της φοροαποφυγής και μια παγκοσμιοποίηση υπό έλεγχο θα καταστήσουν την 

ΕΕ λιγότερο ευάλωτη στους πειρασμούς του εθνικισμού· 

98. διαπιστώνει ότι η λευκή βίβλος της Επιτροπής χρησίμευσε στη δρομολόγηση μιας 

συζήτησης χωρίς χρονικό όριο για τα διάφορα σενάρια σχετικά με το μέλλον της 

Ευρώπης· αναμένει, ωστόσο, ότι με την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης θα 

διαμορφωθεί μια σαφής εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να επιτύχει το 

κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα σε σχέση με τις προτεραιότητες που ενδιαφέρουν τους 

πολίτες· 

99. διαπιστώνει, επίσης, ότι ενώ τα έγγραφα της Επιτροπής για την κοινωνική διάσταση της 

Ευρώπης, την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης, την εμβάθυνση της ΟΝΕ, το μέλλον 

της ευρωπαϊκής άμυνας και το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ αποδείχτηκαν χρήσιμα 

για έναν προκαταρκτικό προβληματισμό, το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 

2018 πρέπει να περιγράφει συγκεκριμένες δράσεις ώστε να σημειωθεί πρόοδος στα 

λόγω ζητήματα και σε άλλα θέματα που καλύπτει το παρόν ψήφισμα· 

100. προτρέπει τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ να συνεργαστούν καλόπιστα μεταξύ τους και με τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ  προκειμένου να επιτευχθεί κοινή πρόοδος· τονίζει ότι ο 

καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουν είναι να βασίζονται σε δημοκρατικές αποφάσεις 

που λαμβάνονται κατά πλειοψηφία εντός του πλαισίου των Συνθηκών· αντίθετα, ο 

καλύτερος τρόπος να υπάρξει παράλυση και αποτυχία είναι η ομηρία από παράγοντες 

που ασκούν βέτο· 

101. τονίζει ότι το κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία απαιτεί 

καλύτερη αμοιβαία κατανόηση· ζητεί, ως εκ τούτου, ενίσχυση των προγραμμάτων που 

προωθούν τον διαπολιτισμικό διάλογο και τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των 

ευρωπαίων πολιτών· υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που καθιστούν την ευρωπαϊκή 

πολιτιστική κληρονομιά ευρύτερα γνωστή, μεταξύ άλλων με την αξιοποίηση όλων των 

ευκαιριών που παρέχει το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2018· θεωρεί 

ότι ο διάλογος μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των πολιτών θα πρέπει 

να ενισχυθεί περαιτέρω· θεωρεί, προς τούτο, ότι οι αναφορές των πολιτών στο 

Κοινοβούλιο και η συνακόλουθη συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη προβολή και δυναμισμό· θεωρεί επίσης ζωτικής 

σημασίας το μέσο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών να είναι πιο προσιτό και 

φιλικό προς τον χρήστη ώστε να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να συμμετέχουν στη χάραξη 

πολιτικής της ΕΕ· θεωρεί ότι η ενημέρωση για τις πολιτικές και τα πολιτικά δρώμενα 

της ΕΕ πρέπει να γίνει περισσότερο προσβάσιμη και κατανοητή στους πολίτες σε 

ολόκληρη την Ένωση· ζητεί σχετικές πρωτοβουλίες στον χώρο της εκπαίδευσης και 

των μέσων ενημέρωσης που θα βοηθήσουν τους πολίτες να κάνουν ενσυνείδητες 

επιλογές στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019· 

102. επαναλαμβάνει ότι η λειτουργία της ΕΕ μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με βάση τη 

Συνθήκη της Λισαβόνας, ιδίως με την πλήρη χρήση της τακτικής νομοθετικής 

διαδικασίας και τη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο· υπενθυμίζει 

ότι ο μηχανισμός ενισχυμένης συνεργασίας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί, κυρίως 

για την εμβάθυνση της ΟΝΕ, για περισσότερα αποτελέσματα στον τομέα της Κοινής 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας καθώς και για την επίτευξη 
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ισχυρότερης συνεργασίας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων·  

103. υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός ενισχυμένης συνεργασίας, με τη συμμετοχή του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Δικαστηρίου, είναι σαφώς 

προτιμότερος από διακυβερνητικές λύσεις εκτός του νομικού πλαισίου της Ένωσης· 

επαναλαμβάνει ότι οιαδήποτε εμβάθυνση της ολοκλήρωσης πρέπει να πραγματοποιηθεί 

χωρίς αποκλεισμούς και με ειλικρινή διάθεση αποδοχής της συμμετοχής άλλων κρατών 

μελών σε μεταγενέστερο στάδιο· 

104. επαναλαμβάνει ότι η δημοσιονομική ικανότητα της ζώνης του ευρώ, που θα λειτουργεί 

με έναν αναμορφωμένο ΕΜΣ και/ή με μέσα ενσωματωμένα στον προϋπολογισμό της 

ΕΕ, επιπλέον των μέσων που υπηρετούν την ΕΕ των 27, πρέπει να υπόκειται στον 

πλήρη δημοκρατικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ζητεί, ενόψει ενδεχόμενης 

αναθεώρησης των Συνθηκών, να τεθεί υπό διαπραγμάτευση μια διοργανική συμφωνία 

για την οικονομική διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ· 

105. επαναλαμβάνει ότι η εμπιστοσύνη του κοινού στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ θα 

βελτιωθεί με την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στις εργασίες του Συμβουλίου 

και των προπαρασκευαστικών του οργάνων· ζητεί και πάλι σημαντικά αυξημένη 

πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Συμβουλίου· ζητεί να δημιουργηθεί ένα 

σύστημα δύο νομοθετικών σωμάτων, που είναι καλύτερα κατανοητό για τους πολίτες· 

106. θεωρεί ότι το ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020 θα πρέπει να έχει διάρκεια 5+5 ετών, 

σε συνδυασμό με την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, και να 

αντικατοπτρίζει την ανάγκη για μακροπρόθεσμο επενδυτικό προγραμματισμό, 

λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές διεξάγονται ανά 

πενταετία· εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 πρέπει να παρέχουν εντολή για 

τελικές αποφάσεις όσον αφορά τις προτεραιότητες για τα έσοδα και τις δαπάνες του 

ΠΔΠ μετά το 2020 και ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2024 θα πρέπει να δώσουν 

εντολή για την ενδιάμεση αναθεώρησή του· 

107. ζητεί τη θέσπιση μέτρων που θα εξασφαλίζουν μεγάλη προβολή στα ευρωπαϊκά 

πολιτικά κόμματα και στους κορυφαίους υποψηφίους τους σε όλα τα κράτη μέλη 

ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019· 

108. καλεί την Επιτροπή, μαζί με το Κοινοβούλιο, να υποστηρίξουν και να συντονίσουν 

ευρωπαϊκά κινήματα και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών που προβληματίζονται για 

το μέλλον της Ευρώπης· 

109. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δρομολογήσουν διεξοδικό διοργανικό διάλογο 

για την προετοιμασία της κοινής δήλωσης για τις προτεραιότητες του 2018 και του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου· 

° 

° ° 

110. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. 


