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16.10.2020 A9-0193/4

Τροπολογία 4
Martin Schirdewan, Manon Aubry
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0193/2020
Joachim Schuster
Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020
(2020/2078(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. χαιρετίζει τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που προτείνουν 
ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης και το 
μέσο NGEU21 με πιστώσεις 750 
δισεκατομμυρίων ευρώ, την έκδοση 
ομολόγων από την Επιτροπή και νέους 
ιδίους πόρους· υπενθυμίζει, ωστόσο, την 
έκκληση του Κοινοβουλίου για πολύ 
μεγαλύτερη επενδυτική ώθηση για την 
αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19, και 
αναγνωρίζει ότι απαιτούνται πρόσθετα 
μέτρα για την πρόληψη των τεράστιων 
οικονομικών και κοινωνικών αποκλίσεων 
και για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων 
της ΕΕ·

8. χαιρετίζει τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που προτείνουν 
ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης και το 
μέσο NGEU21 με πιστώσεις 750 
δισεκατομμυρίων ευρώ, την έκδοση 
ομολόγων από την Επιτροπή και νέους 
ιδίους πόρους· υπενθυμίζει, ωστόσο, την 
έκκληση του Κοινοβουλίου για πολύ 
μεγαλύτερη επενδυτική ώθηση για την 
αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19, και 
αναγνωρίζει ότι απαιτούνται πρόσθετα 
μέτρα για την πρόληψη των τεράστιων 
οικονομικών και κοινωνικών αποκλίσεων 
και για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων 
της ΕΕ· παρατηρεί, στο πλαίσιο του 
σχεδίου NGEU, ότι το χρέος της 
Επιτροπής ύψους 750 δισεκατομμυρίων 
EUR θα αποπληρωθεί με βάση μία από 
τρεις πιθανές επιλογές, με την Πρόεδρο 
της Επιτροπής να δηλώνει την προτίμησή 
της υπέρ της είσπραξης στο μέλλον νέων 
ίδιων πόρων από την ΕΕ, όπως είναι ένας 
ψηφιακός φόρος, ένας φόρος συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, η επέκταση του 
προγράμματος εμπορίας εκπομπών και 
ένας φόρος που θα επιβάλλεται στις 
μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες· εκφράζει 
την ανησυχία ότι η συγκέντρωση 
σημαντικών νέων ίδιων πόρων θα είναι 
δύσκολη χωρίς αλλαγή της Συνθήκης 
ώστε να μπει τέλος στις ομόφωνες 
ψηφοφορίες με αντικείμενο τη φορολογία 
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στο Συμβούλιο, όπου πολλές 
προοδευτικές προτάσεις που αφορούν τη 
φορολογία έχουν καταψηφιστεί ή 
καθυστερούν εξαιτίας της αντίθεσης 
κρατών μελών της ΕΕ που έχουν 
χαρακτηρισθεί στο παρελθόν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως φορολογικοί 
παράδεισοι· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες 
ότι οι δύο άλλες επιλογές όσον αφορά την 
αποπληρωμή θα αυξήσουν τα επίπεδα 
δημόσιου χρέους των κρατών μελών και 
ότι τα κονδύλια θα αποπληρωθούν μέσω 
μελλοντικών προϋπολογισμών της ΕΕ, 
είτε μέσω αύξησης των εισφορών των 
κρατών μελών είτε μέσω μείωσης της 
χρηματοδότησης προγραμμάτων, κάτι 
που σημαίνει ότι τα ταμεία ανάκαμψης 
είτε θα αυξήσουν τα δημόσια χρέη των 
κρατών μελών είτε θα μειώσουν το ύψος 
των πόρων και το επίπεδο των υπηρεσιών 
που απολαμβάνουν οι πολίτες·

_______________ _______________
21 https://www.consilium.europa.eu/en/mee
tings/european-council/2020/07/17-21

21 https://www.consilium.europa.eu/en/mee
tings/european-council/2020/07/17-21
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https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-21
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https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-21
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16.10.2020 A9-0193/5

Τροπολογία 5
Martin Schirdewan, Manon Aubry
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0193/2020
Joachim Schuster
Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020
(2020/2078(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τάσσεται υπέρ μιας αντικυκλικής 
δημοσιονομικής πολιτικής στην ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της και υπέρ της μείωσης του 
λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ, καθώς και 
υπέρ της επίτευξης εθνικών 
προϋπολογισμών ισοσκελισμένων ή με 
ελαφρά πλεονάσματα κατά τη διάρκεια 
των περιόδων ανάπτυξης της ΕΕ σε 
περιόδους οικονομικής ανάκαμψης, 
προκειμένου να αντιμετωπίζονται 
αποτελεσματικά οι μελλοντικές 
προκλήσεις και να διασφαλίζεται η 
σταθερότητα της ζώνης του ευρώ· 
απευθύνει, ωστόσο, έκκληση στην 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να μην 
επαναλάβουν λάθη του παρελθόντος ως 
απάντηση στην οικονομική κρίση· 

19. τάσσεται υπέρ μιας αντικυκλικής 
δημοσιονομικής πολιτικής στην ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της και υπέρ της μείωσης του 
λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ, καθώς και 
υπέρ της επίτευξης εθνικών 
προϋπολογισμών ισοσκελισμένων ή με 
ελαφρά πλεονάσματα κατά τη διάρκεια 
των περιόδων ανάπτυξης της ΕΕ σε 
περιόδους οικονομικής ανάκαμψης, 
προκειμένου να αντιμετωπίζονται 
αποτελεσματικά οι μελλοντικές 
προκλήσεις και να διασφαλίζεται η 
σταθερότητα της ζώνης του ευρώ· 
απευθύνει, ωστόσο, έκκληση στην 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να μην 
επαναλάβουν λάθη του παρελθόντος ως 
απάντηση στην οικονομική κρίση· 
εκφράζει την ανησυχία του διότι, παρά 
τις έντονες κριτικές που ασκήθηκαν στη 
μεθοδολογία και στα ευρήματα της 
θεωρίας της «αναπτυξιακής λιτότητας», 
η Επιτροπή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό 
σε αυτήν από το 2009· παρατηρεί ότι 
μεγάλος όγκος ανταποδείξεων δείχνει ότι 
η λιτότητα οδηγεί παραδοσιακά σε 
χαμηλότερη αύξηση του ΑΕΠ, υψηλότερη 
ανεργία και μειωμένη ζήτηση· 
αναγνωρίζει τα ευρήματα του τότε 
επικεφαλής οικονομολόγου του ΔΝΤ το 
2013 ότι για κάθε δολάριο που έκοψαν οι 
κυβερνήσεις από τον προϋπολογισμό 
τους, η οικονομική απόδοση μειώθηκε 
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κατά 1,50 USD· καλεί τα θεσμικά όργανα 
και τους φορείς λήψης των αποφάσεων 
της ΕΕ να αναγνωρίσουν τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι οι περικοπές των 
δημόσιων δαπανών οδηγούν σε 
περιορισμό της οικονομίας και να 
απορρίψουν αυτή την προσέγγιση κατά 
την ανάκαμψη από τα περιοριστικά 
μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω πανδημίας·

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/6

Τροπολογία 6
Martin Schirdewan, Manon Aubry
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0193/2020
Joachim Schuster
Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020
(2020/2078(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
σημαντικές αλλά άνισες αρνητικές 
συνέπειες της κρίσης COVID-19 στο 
δημόσιο έλλειμμα και το ιδιωτικό χρέος σε 
ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ, 
ιδίως στα κράτη μέλη που είχαν υψηλά 
επίπεδα δημόσιου χρέους πριν από τις 
επιπτώσεις της πανδημίας, γεγονός που 
επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση των 
κρατών μελών που πλήττονται ιδιαίτερα 
από την πανδημία και/ή τα προϋπάρχοντα 
υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους· ζητεί την 
εξεύρεση λύσης που θα εγγυάται τη 
βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους· 
πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η έκδοση 
ομολόγων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
αποτελεί σημαντικό βήμα στην τρέχουσα 
κρίση·

20. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
σημαντικές αλλά άνισες αρνητικές 
συνέπειες της κρίσης COVID-19 στο 
δημόσιο έλλειμμα και το ιδιωτικό χρέος σε 
ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ, 
ιδίως στα κράτη μέλη που είχαν υψηλά 
επίπεδα δημόσιου χρέους πριν από τις 
επιπτώσεις της πανδημίας, γεγονός που 
επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση των 
κρατών μελών που πλήττονται ιδιαίτερα 
από την πανδημία και/ή τα προϋπάρχοντα 
υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους· ζητεί την 
εξεύρεση λύσης που θα εγγυάται τη 
βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους· 
πιστεύει ότι αυτό απαιτεί είτε την 
καθιέρωση κοινών ομολόγων δομημένων 
κατά τρόπο που θα επιτρέπει στις 
κυβερνήσεις να δαπανούν χρήματα ως 
απάντηση στις υγειονομικές και 
οικονομικές κρίσεις που προκάλεσε ο 
κορονοϊός έτσι ώστε να μην αυξάνεται το 
δημόσιο χρέος τους, σήμερα ή στο 
μέλλον, και να διατηρείται σχετικά 
χαμηλό το κόστος δανεισμού είτε, κατά 
προτίμηση, την ακύρωση του δημόσιου 
χρέους που αγοράστηκε από την ΕΚΤ στο 
πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος 
αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω 
πανδημίας ή την πίστωση των 
λογαριασμών των εθνικών κυβερνήσεων 
από την ΕΚΤ σε κατά κεφαλήν βάση με 
σκοπό την άμεση χρηματοδότηση των 
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δαπανών που συνδέονται με την 
πανδημία·

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/7

Τροπολογία 7
Martin Schirdewan, Manon Aubry
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0193/2020
Joachim Schuster
Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020
(2020/2078(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ουσιαστικό, η αναθεώρηση 
του πλαισίου δημοσιονομικής και 
οικονομικής πολιτικής της ΕΕ για τους 
σκοπούς των ΣΑΧ να παρέχει 
εξειδικευμένες λύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαφορετικών αναγκών 
των κρατών μελών· ζητεί να θεσπιστούν 
κανόνες που θα επιτρέπουν στη 
δημοσιονομική πολιτική να 
ανταποκρίνεται με διακριτική ευχέρεια σε 
κλυδωνισμούς βραχυπρόθεσμα και να 
μειώνει τους υψηλούς δείκτες δημόσιου 
χρέους σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες σε ρεαλιστικό και εύλογο χρονικό 
διάστημα, επιτρέποντας παράλληλα 
επαρκές επίπεδο δημόσιων επενδύσεων, 
βιώσιμες φορολογικές πολιτικές και 
σταθερά δημόσια έσοδα, σε συνδυασμό με 
τον μακροπρόθεσμο εκσυγχρονισμό και 
την ενίσχυση των δημόσιων υποδομών·

21. θεωρεί ουσιαστικό, η αναθεώρηση 
του πλαισίου δημοσιονομικής και 
οικονομικής πολιτικής της ΕΕ για τους 
σκοπούς των ΣΑΧ να παρέχει 
εξειδικευμένες λύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαφορετικών αναγκών 
των κρατών μελών· ζητεί να θεσπιστούν 
κανόνες που θα επιτρέπουν στη 
δημοσιονομική πολιτική να 
ανταποκρίνεται με διακριτική ευχέρεια σε 
κλυδωνισμούς βραχυπρόθεσμα και να 
μειώνει τους υψηλούς δείκτες δημόσιου 
χρέους σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες σε ρεαλιστικό και εύλογο χρονικό 
διάστημα, επιτρέποντας παράλληλα 
επαρκές επίπεδο δημόσιων επενδύσεων, 
βιώσιμες φορολογικές πολιτικές και 
σταθερά δημόσια έσοδα, σε συνδυασμό με 
τον μακροπρόθεσμο εκσυγχρονισμό και 
την ενίσχυση των δημόσιων υποδομών· 
παροτρύνει την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να μην επιστρέψουν στις 
πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν 
ως απάντηση στην παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση και την κρίση 
δημόσιου χρέους· παρατηρεί ότι αυτές οι 
καταστροφικές πολιτικές 
περιλαμβάνονται στους κανόνες για το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
καθώς και στο εξάπτυχο και το δίπτυχο, 
και ότι η απομάκρυνση από αυτό το 
πλαίσιο θα απαιτήσει σημαντικές 
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νομοθετικές αλλαγές·

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/8

Τροπολογία 8
Martin Schirdewan, Manon Aubry
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0193/2020
Joachim Schuster
Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020
(2020/2078(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. απορρίπτει τον ρόλο που 
προτείνεται για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης· 
παρατηρεί ότι οι ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις στις οποίες έχει προβεί η 
Επιτροπή στο πλαίσιο του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της 
διαδικασίας μακροοικονομικών 
ανισορροπιών από το 2011 
περιλαμβάνουν συστηματικά αιτήματα 
για μειώσεις των δημόσιων δαπανών και 
σημειώνει ότι η Επιτροπή στρέφεται 
συγκεκριμένα κατά των συντάξεων, της 
υγειονομικής περίθαλψης, της αύξησης 
των μισθών, της εργασιακής ασφάλειας 
και των επιδομάτων ανεργίας· φρονεί ότι 
πρέπει να εγκαταλειφθούν αυτές οι 
πολιτικές προτεραιότητες από τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ· ζητεί τον πλήρη 
διαχωρισμό της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου από το σχέδιο 
ανάκαμψης·

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/9

Τροπολογία 9
Martin Schirdewan, Manon Aubry
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0193/2020
Joachim Schuster
Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020
(2020/2078(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για επανεξέταση και, σύμφωνα 
με τα αποτελέσματά της, προσαρμογή του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ώστε να 
μετατραπεί σε εργαλείο συντονισμού των 
μέτρων ανάκαμψης. επισημαίνει ότι η 
διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα 
πρέπει να διασφαλίζει τη λειτουργία της 
διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης 
της ΕΕ με βάση τον συντονισμό της 
δημοσιονομικής και οικονομικής 
πολιτικής και να λαμβάνει υπόψη τους 
στόχους κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
πολιτικής, κατά περίπτωση· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να 
περιλαμβάνει μεγαλύτερο συντονισμό των 
μέτρων που αφορούν τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις φορολογικές πολιτικές, 
καθώς και τη φορολογική και κοινωνική 
πολιτική και τις πολιτικές που ρυθμίζουν 
τις εργασιακές σχέσεις, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός 
μεταξύ των κρατών μελών·

25. υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για επανεξέταση και, σύμφωνα 
με τα αποτελέσματά της, προσαρμογή του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ώστε να 
μετατραπεί σε εργαλείο συντονισμού των 
μέτρων ανάκαμψης. επισημαίνει ότι η 
διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους στόχους 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, 
κατά περίπτωση· είναι πεπεισμένο ότι αυτό 
πρέπει να περιλαμβάνει μεγαλύτερο 
συντονισμό των μέτρων που αφορούν τις 
κρατικές ενισχύσεις και τις φορολογικές 
πολιτικές, καθώς και τη φορολογική και 
κοινωνική πολιτική και τις πολιτικές που 
ρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών· 
εκφράζει την ανησυχία του διότι, από την 
καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
το 2011, τα ειδικά μέτρα πολιτικής που 
ζητεί η Επιτροπή στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις έχουν επικεντρωθεί στον 
περιορισμό της αύξησης των μισθών, 
στην αύξηση των ορίων ηλικίας για τη 
συνταξιοδότηση, στην ιδιωτικοποίηση 
των κρατικών επιχειρήσεων, στην 
περικοπή των δημόσιων δαπανών για την 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης, στην 
προώθηση της αύξησης των ωρών 
εργασίας, στη μείωση της εργασιακής 
ασφάλειας και στην περικοπή των 
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κονδυλίων για τις κοινωνικές υπηρεσίες, 
μέτρα που όλα έχουν συμβάλει στην 
εξασθένιση της ικανότητας κρατών, 
θεσμικών οργάνων και ατόμων να 
ανταποκριθούν στην έξαρση της 
πανδημίας COVID-19· παρατηρεί ότι, 
στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, οι παρεμβάσεις 
της Επιτροπής ήταν πολύ εκτεταμένες σε 
τομείς των δημόσιων πολιτικών που 
βάσει της νομοθεσίας εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών 
σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, όπως οι συντάξεις 
και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης·

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/10

Τροπολογία 10
Martin Schirdewan, Manon Aubry
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0193/2020
Joachim Schuster
Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020
(2020/2078(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. παροτρύνει την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο, κατά τη διαδικασία 
επανεξέτασης του μακροοικονομικού 
πλαισίου, να αναγνωρίσουν ότι οι 
οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν 
στην ΕΕ κατά τη δεκαετία του 1990 
διέφεραν σημαντικά από εκείνες που 
επικρατούν σήμερα· σημειώνει ότι τα 
επιτόκια του 1997 ανέρχονταν σε 
ποσοστό περίπου 5% για μακροπρόθεσμο 
δημόσιο δανεισμό, ότι ο μέσος λόγος 
δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στην ΕΕ 
ήταν μεταξύ 65% και 70% του ΑΕΠ, ότι 
το μέσο δημόσιο χρέος μεταξύ των 11 
αρχικών μελών της ζώνης του ευρώ ήταν 
περίπου 60% του ΑΕΠ, ότι ο 
προβλεπόμενος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 
ήταν 3% ετησίως και ότι ο πληθωρισμός 
προβλεπόταν στο 2%· σημειώνει ότι, 
σύμφωνα με αυτές τις οικονομικές 
συνθήκες, η διατήρηση του λόγου 
δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στο 60% ή 
κάτω από αυτό θα υποχρεώσει τις 
κυβερνήσεις να περιορίζουν τα 
ελλείμματα του προϋπολογισμού στο 3% 
του ΑΕΠ· επιμένει ότι εάν υπάρξει 
συμφωνία σχετικά με τυχόν νέους 
στόχους εντός ενός μελλοντικού 
μακροοικονομικού πλαισίου, αυτοί πρέπει 
να αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα 
οικονομική πραγματικότητα και να 
προσανατολίζονται σε δείκτες για το 
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κλίμα και την ευημερία και όχι σε 
αυθαίρετους στόχους περί χρέους και 
ελλείμματος·

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/11

Τροπολογία 11
Martin Schirdewan, Manon Aubry
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0193/2020
Joachim Schuster
Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020
(2020/2078(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
νέες πολιτικές που προτείνονται από 
διεθνείς οργανισμούς, οι οποίες στηρίζουν 
και χρηματοδοτούν μια δίκαιη μετάβαση 
που θα αμβλύνει τις κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις της στροφής σε μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία και θα προωθεί τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς αποσκοπούν 
στον μετριασμό του τεράστιου κόστους 
που συνδέεται με την ανάκαμψη μετά την 
πανδημία και την αποκατάσταση των 
δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών· 
καλεί τους ηγέτες της ΕΕ και την Επιτροπή 
να λάβουν τολμηρές αποφάσεις για να 
δημιουργήσουν επειγόντως ένα καλάθι 
νέων ιδίων πόρων, να συμπεριλάβουν 
έσοδα προερχόμενα από πολιτικές της ΕΕ 
που ευνοούν τόσο την εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής προστασίας όσο και την 
ανάπτυξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και 
ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς, και να 
καταστήσουν δυνατή την αποπληρωμή των 
δανείων στο πλαίσιο του NGE, ήδη κατά 
τη διάρκεια του προσεχούς ΠΔΠ· 
υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω ίδιοι πόροι 
πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή το 
συντομότερο δυνατόν, το αργότερο από το 
2021, και να είναι μόνιμοι· επισημαίνει εν 
προκειμένω τη θέση του Κοινοβουλίου στο 
νομοθετικό ψήφισμά του της 16ης 
Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο 
απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα 

34. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
νέες πολιτικές που προτείνονται από 
διεθνείς οργανισμούς, οι οποίες στηρίζουν 
και χρηματοδοτούν μια δίκαιη μετάβαση 
που θα αμβλύνει τις κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις της στροφής σε μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία και θα προωθεί τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς αποσκοπούν 
στον μετριασμό του τεράστιου κόστους 
που συνδέεται με την ανάκαμψη μετά την 
πανδημία και την αποκατάσταση των 
δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών· 
καλεί τους ηγέτες της ΕΕ και την Επιτροπή 
να λάβουν τολμηρές αποφάσεις για να 
δημιουργήσουν επειγόντως ένα καλάθι 
νέων ιδίων πόρων, να συμπεριλάβουν 
έσοδα προερχόμενα από πολιτικές της ΕΕ 
που ευνοούν τόσο την εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής προστασίας όσο και την 
ανάπτυξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και 
ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς, και να 
καταστήσουν δυνατή την αποπληρωμή των 
δανείων στο πλαίσιο του NGE, ήδη κατά 
τη διάρκεια του προσεχούς ΠΔΠ· 
υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω ίδιοι πόροι 
πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή το 
συντομότερο δυνατόν, το αργότερο από το 
2021, και να είναι μόνιμοι· επισημαίνει εν 
προκειμένω τη θέση του Κοινοβουλίου στο 
νομοθετικό ψήφισμά του της 16ης 
Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο 
απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα 



AM\1216146EL.docx PE658.398v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
εισάγει νέες κατηγορίες ιδίων πόρων·

ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
εισάγει νέες κατηγορίες ιδίων πόρων· 
παροτρύνει τη γερμανική Προεδρία του 
Συμβουλίου να προχωρήσει γοργά προς 
την εξεύρεση συμφωνίας επί ενός φόρου 
της ΕΕ επί των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών, ο οποίος θα πρέπει να 
περιλαμβάνει φόρο επί των συναλλαγών 
παραγώγων, και να προχωρήσει άμεσα σε 
έναν ψηφιακό φόρο σε επίπεδο ΕΕ για 
τους τεχνολογικούς κολοσσούς, 
δεδομένης της έλλειψης προόδου των 
συνομιλιών σε επίπεδο ΟΟΣΑ·

_______________ _______________
25 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0220.

25 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0220.
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