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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020
(2020/2078(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και 
ιδίως το άρθρο 122 παράγραφος 2 για τη διευκόλυνση της χρηματοδοτικής συνδρομής 
στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να 
αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες οφειλόμενες σε φυσικές καταστροφές ή άλλα 
έκτακτα γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό τους, καθώς επίσης το άρθρο 136 και 
τα πρωτόκολλα αριθ. 1 και 2 αυτής,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση 
στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και τη «ρήτρα διαφυγής» που 
περιλαμβάνεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, στο άρθρο 6 παράγραφος3, στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 και στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του 
Συμβουλίου, της 7 Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής 
κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών1, καθώς 
και στα άρθρα 3 παράγραφος 5 και 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1467/97 του Συμβουλίου, της 7 Ιουλίου 1997, για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση 
της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού χρέους2, με σκοπό τη διευκόλυνση του 
συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών σε περιόδους σοβαρής οικονομικής 
ύφεσης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο 
«Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 2019» (COM(2019)0651) και τη σύσταση της 
Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης 
του ευρώ, της 17ης Δεκεμβρίου 2019 (COM(2019)0652),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με 
την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Αξιολόγηση της προόδου σχετικά με τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών 
και τα αποτελέσματα των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1176/2011» (COM(2019)0150),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια 
ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας –το σχέδιο 

1 ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 1.
2 ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 6.
3 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/18/council-approves-its-recommendation-on-
the-economic-policy-of-the-euro-area-for-2020/ 

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/02/18/council-approves-its-recommendation-on-the-economic-policy-of-the-euro-area-for-2020/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/02/18/council-approves-its-recommendation-on-the-economic-policy-of-the-euro-area-for-2020/
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δράσης της Επιτροπής και άλλες πρόσφατες εξελίξεις4,

– 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,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5 Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο 
«Επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης — Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
των κανονισμών 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 472/2013 και 473/2013 
και σχετικά με την καταλληλότητα της οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου» (COM 
(2020) 0055),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2017, με τίτλο 
«Περαιτέρω μέτρα για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
της Ευρώπης: Χάρτης πορείας» [COM(2017)821],

– έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για τον προσδιορισμό 
των αναγκών ανάκαμψης της Ευρώπης («Identifying Europe’s recovery needs» 
(SWD(2020)98))6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου7,

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψηφισμά του της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με το 
σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης8,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2020, για τις θερινές 
οικονομικές προβλέψεις9,

– έχοντας υπόψη τα από 21ης Ιουλίου 2020 συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου10,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τη δίκαιη 
φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία: BEPS 2.011,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη 
δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών 
της12,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαΐου 2020 σχετικά με το νέο πολυετές 

4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0204.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0049.
6 Υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής – «Identifying Europe's recovery needs», σ. 16. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0218.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0220.
9 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip132_en.pdf
10 https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0102.
12 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-05-15_EL.html#def_1_3
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip132_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
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δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης13,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία (2019/2956(RSP))14,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2020 «Συντονισμένη 
οικονομική αντίδραση στην έξαρση της νόσου COVID-19» (COM(2020)0112),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/460 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 30ής Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για 
την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης της COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση 
του Κορωνοϊού)15,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2020 για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης (COM (2020) 0123),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/461 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 30ής Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2012/2002 του Συμβουλίου με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε κράτη 
μέλη και σε χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους στην Ένωση και που 
έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της 
δημόσιας υγείας16,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής: Καθοδήγηση προς τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις, την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων από 
τρίτες χώρες και την προστασία των στρατηγικών πόρων της Ευρώπης, ενόψει της 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 (κανονισμός για τον έλεγχο των άμεσων 
ξένων επενδύσεων) της 25ης Μαρτίου 2020 (C(2020) 1981),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2020, με τίτλο 
«Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης για τη στήριξη της 
οικονομίας στην τρέχουσα πανδημία COVID-19» (2020/C 91 I/01) και την 
τροποποίησή του της 4ης Απριλίου 2020 (2020/C 112 I/01),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη, της 27ης Μαρτίου 
2020 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος για την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την 
κάλυψη της βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων (2020/C 101 I/01 – C 
(2020) 2044),

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2020, σχετικά με την 
απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ για τις εισαγωγές η οποία 

13 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0124.
14 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
15 EE L 99 της 31.3.2020, σ. 5.
16 EE L 99 της 31.3.2020, σ. 9.

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2956(RSP)
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χορηγείται για τα αγαθά που χρειάζονται για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της 
έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020 (C (2020) 2146),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής, της 28 Απριλίου 2020, για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) 2019/876 όσον αφορά τις 
προσαρμογές για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (έγκριση δέσμης 
τραπεζικών μέτρων) (COM (2020) 0310 – 2020/0066 (COD)),

– έχοντας υπόψη την αξιολόγηση του δημοσιονομικού πλαισίου με έμφαση στη 
νομοθεσία του εξάπτυχου και του δίπτυχου, της 19ης Σεπτεμβρίου 2019, την ετήσια 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2019, τη 
δήλωση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου σχετικά με τη νόσο COVID-19, 
της 24ης Μαρτίου 2020, και την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού 
Συμβουλίου σχετικά με τον κατάλληλο δημοσιονομικό προσανατολισμό για τη ζώνη 
του ευρώ το 2021, της 1ης Ιουλίου 2020,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια στρατηγική της Επιτροπής για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020, 
της 17ης Δεκεμβρίου 2019 (COM (2019) 0650),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2015)0640),

– έχοντας υπόψη τις οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής: Άνοιξη 2020, της 6ης 
Μαΐου 2020 (Institutional Paper 125),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2020, 
σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των 
κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής 
έξαρσης της COVID-1917,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Ειδικές ανά χώρα συστάσεις» (COM (2020) 0500),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Η ώρα 
της Ευρώπης: Ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά» (COM (2020) 
0456),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ τροφοδοτεί το σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη» 
(COM(2020)0442),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020 σχετικά με το 
προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 (COM(2020)0440),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2020 σχετικά με την 
έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μέσου Ανάκαμψης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της ανάκαμψης μετά την πανδημία COVID-19 

17 ΕΕ L 159 της 20.5.2020, σ. 1.
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(COM(2020)0441),

– έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2020 
σχετικά με την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2018)0445),

– έχοντας υπόψη την έκθεση των τεσσάρων Προέδρων, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, με 
τίτλο «Προς μία πλήρη Οικονομική και Νομισματική Ένωση», την έκθεση των πέντε 
Προέδρων, της 22ας Ιουνίου 2015, σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, την Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 1ης 
Μαρτίου 2017, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, και το έγγραφο προβληματισμού 
της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2017, σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωομάδας προς τους αρχηγούς κρατών και 
κυβερνήσεων σχετικά με την εμβάθυνση της ΟΝΕ της 4ης Δεκεμβρίου 2018,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
(A9-0193/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 προκαλεί έναν πρωτοφανή και 
συμμετρικό κλυδωνισμό τόσο για την ΕΕ όσο και για ολόκληρο τον κόσμο, και ότι η 
διάρκειά της και οι επιπτώσεις της στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομία δεν 
μπορούν ακόμα να προβλεφθούν·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ο κλυδωνισμός είναι συμμετρικός, ο αντίκτυπος 
ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, αντικατοπτρίζοντας αφενός τη 
σοβαρότητα της πανδημίας και την αυστηρότητα των λαμβανόμενων μέτρων 
περιορισμού και αφετέρου τα ειδικά οικονομικά ανοίγματα και τις αρχικές συνθήκες 
τους, συμπεριλαμβανομένων της τρωτότητας συγκεκριμένων τομέων και του 
περιθωρίου που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη για να λαμβάνουν μέτρα 
δημοσιονομικής πολιτικής κατά τη διακριτική τους ευχέρεια·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αποφασιστική, συντονισμένη και βασισμένη στην 
αλληλεγγύη ευρωπαϊκή απάντηση είναι απαραίτητη για τον μετριασμό των αρνητικών 
οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, του κατακερματισμού της 
εσωτερικής αγοράς, της περαιτέρω εμβάθυνσης των μακροοικονομικών αποκλίσεων, 
και της διαρθρωτικής πόλωσης μεταξύ περιφερειών και χωρών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι λόγω των έντονων αλληλεξαρτήσεων μεταξύ τους, τυχόν ανεπαρκής ανάκαμψη σε 
μία χώρα θα μπορούσε να επηρεάσει και όλες τις άλλες χώρες και να περιορίσει την 
οικονομική ανάπτυξη παντού·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες επιπτώσεις ενδέχεται να είναι προσωρινές και 
ότι οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές που υπάρχουν για τη στήριξη των 
εισοδημάτων, των θέσεων εργασίας, της ρευστότητας και των επενδύσεων είναι 
αποτελεσματικές, όπως επίσης ότι η οικονομική δραστηριότητα θα ανακάμψει μόλις 
αρθούν σταδιακά οι περιορισμοί· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι μπορούν να 
αναμένονται μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες, όπως η συνεχιζόμενη υποτονική 



PE652.447v02-00 8/20 RR\1216126EL.docx

EL

ζήτηση, οι αβεβαιότητες ως προς την αγορά και το εισόδημα, η ανεπάρκεια των 
επενδύσεων και η μείωση της απασχόλησης, που θα οδηγήσουν σε μείωση του 
παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας και θα δυσχεράνουν την επιστροφή στην 
προηγούμενη πορεία παραγωγής και ανάπτυξης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση πρέπει να ανταποκριθεί στην ισχύουσα κρίση κατά 
τρόπο που θα αυξήσει την ανθεκτικότητά της έναντι μελλοντικών κρίσεων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευτεί στις θεμελιώδεις 
αξίες που βασίζονται στη Συνθήκη, στην εφαρμογή του θεματολογίου του ΟΗΕ για το 
2030, στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και στη συμφωνία του 
Παρισιού για το κλίμα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα λόγω της κρίσης και ότι η 
προτεινόμενη απάντηση για την ανάκαμψη δεν κατορθώνει να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις που σχετίζονται με την κρίση COVID-19 στον τομέα της φροντίδας και τις 
ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 πλήττει ιδίως τις ευάλωτες ομάδες, με 
αποτέλεσμα την αύξηση των ανισοτήτων, της φτώχειας, της ανεργίας και των 
κοινωνικών αποκλίσεων, καθώς και την υπονόμευση των κοινωνικών προτύπων και 
των προτύπων απασχόλησης στην Ευρώπη·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 κατέδειξε πως είναι σημαντικό να 
εκτιμηθεί δεόντως το έργο της παροχής φροντίδας, όχι μόνο στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και στο πλαίσιο της παιδικής μέριμνας, της φροντίδας 
των ατόμων με αναπηρία και της φροντίδας των ηλικιωμένων· τονίζει ότι οι 
οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ πρέπει να αφιερώσουν περισσότερες 
επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες δημόσιες και 
ιδιωτικές υπηρεσίες φροντίδας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 μόνο το 5,7 % των συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ) είχε 
εφαρμοστεί πλήρως από τα κράτη μέλη και είχε σημειωθεί τουλάχιστον ένας βαθμός 
προόδου στο 45,9 %, αλλά το 48,4 % δεν είχε εφαρμοστεί ή είχε σημειώσει 
περιορισμένη μόνο πρόοδο·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογοδοσία του Συμβουλίου, της Επιτροπής και της 
Ευρωομάδας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι απαραίτητη για λόγους δημοκρατικής νομιμότητας και 
διαφάνειας·

I. Αφετηρία

1. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι, σύμφωνα με τις θερινές οικονομικές προβλέψεις 
της Επιτροπής για το 2020, η ΕΕ αναμένεται να υποστεί τη βαθύτερη ύφεση στην 
ιστορία της, με συρρίκνωση της οικονομίας της κατά 8,3 % το 2020, ποσοστό 
σημαντικά υψηλότερο από το 7,4 % που είχε αρχικά προβλεφθεί στις εαρινές 
προβλέψεις, πράγμα που σημαίνει μια ύφεση πολύ μεγαλύτερη από εκείνη της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2009· διαπιστώνει επίσης μια αύξηση του συνολικού 
δημοσιονομικού ελλείμματος, από 0,6 % του ΑΕΠ το 2019 σε περίπου 8,5 % του ΑΕΠ 
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το 2020, τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ, και μια νέα κορύφωση του 
συνολικού δείκτη χρέους προς ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ που προσεγγίζει το 102,7 % 
(95,1 % στην ΕΕ), που αντιστρέφουν την πτωτική τάση από το 2014· τονίζει ότι η 
ανεργία στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί από 7,5 % (6,7 % στην ΕΕ) το 2019 
σε 9,5 % (9 % στην ΕΕ) το 2020, και ότι μπορεί να αναμένεται αξιοσημείωτος 
αρνητικός αντίκτυπος για τις ΜΜΕ, ενώ η ενιαία αγορά και η ανταγωνιστικότητά της 
περιβάλλονται από εξαιρετικά υψηλή αβεβαιότητα και σημαντικούς κινδύνους 
δυσμενέστερων εξελίξεων·

2. ανησυχεί για τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει η κρίση COVID-19 σε παγκόσμιο 
επίπεδο στην οικονομία, στο εμπόριο, στις ανισότητες (συμπεριλαμβανομένων των 
εισοδηματικών ανισοτήτων αλλά και των ανισοτήτων λόγω φύλου) και στη φτώχεια· 
επισημαίνει την προβλεπόμενη συρρίκνωση του παγκόσμιου ΑΕΠ (εξαιρουμένης της 
ΕΕ) κατά περίπου 3 % φέτος, η οποία αποτελεί ύφεση εντονότερη από εκείνη κατά τη 
διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008-2009, με μείωση του 
όγκου των παγκόσμιων εισαγωγών άνω του 10 % και μείωση των εξαγωγών της ζώνης 
του ευρώ κατά περίπου 13 % το 2020· εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση της 
φτώχειας, δεδομένου ότι πολλές αναδυόμενες και χαμηλού εισοδήματος χώρες έχουν 
περιορισμένη ικανότητα αντιμετώπισης μιας τέτοιας κρίσης στον τομέα της υγείας, 
καθώς και περιορισμένα περιθώρια άσκησης πολιτικής για την απορρόφηση του 
μακροοικονομικού αντικτύπου·

3. επισημαίνει ότι η εκτίμηση της Επιτροπής για τις επενδυτικές ανάγκες της ΕΕ των 27 
το 2020 και το 2021 θα ανέλθει σε 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ, επιπλέον της βάσης 
αναφοράς που προβλέπεται στις εαρινές προβλέψεις και για την επίτευξη της πράσινης 
μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, ύψους τουλάχιστον 595 δισ. EUR 
ετησίως18, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων επενδυτικών αναγκών ύψους 20 δισ. 
EUR ετησίως για την πραγματοποίηση των στρατηγικών επενδύσεων που απαιτούνται 
για την αυτονομία της ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των βιομηχανιών 
και της στρατηγικής ανεξαρτησίας της ΕΕ για τα πλέον αναγκαία αγαθά και υπηρεσίες 
(ιατρικά προϊόντα και φαρμακευτικά προϊόντα, στρατηγικές ψηφιακές υποδομές, 
βασικές τεχνολογίες, κρίσιμες πρώτες ύλες, άμυνα και διάστημα)·

4. επισημαίνει ότι τα συνολικά μέτρα στήριξης της ρευστότητας που παρασχέθηκαν για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας ανέρχονται στο 22 % του ΑΕΠ της ΕΕ και 
συμπληρώθηκαν από υφιστάμενα δημοσιονομικά μέσα της ΕΕ που παρέχουν στήριξη 
έως περίπου 4,5 % του ΑΕΠ της ΕΕ19· θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να 
συνεχιστούν το 2021· επισημαίνει περαιτέρω ότι η πρωτοβουλία Next Generation EU 
(NGEU) μπορεί να παράσχει πρόσθετη δημοσιονομική ώθηση στις ευρωπαϊκές 
οικονομίες, της τάξης του 4 έως 5 % του ΑΕΠ κατά την προσεχή τετραετία·

5. τονίζει ότι οι επενδύσεις τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα ήταν ήδη 
σαφώς ανεπαρκείς πριν από την κρίση, και ότι οι προβλέψεις δείχνουν πρόσθετη 
απότομη μείωση των επενδύσεων, η οποία εκτιμάται σε 846 δισεκατομμύρια ευρώ για 

18 Υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής – «Identifying Europe's recovery needs», σ. 16. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf 
19 Σελίδα 3 των Εαρινών προβλέψεων για το 2020. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-
finance/ip125_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip125_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip125_en.pdf
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το 2020 και το 2021 συνολικά20·

II. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

Οικονομική ανάκαμψη

6. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει την άνευ προηγουμένου πρόκληση του μετριασμού 
των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της ιστορικής ύφεσης και του καθορισμού 
της πορείας για ταχεία οικονομική ανάκαμψη που συνδέεται με τη βιώσιμη και δίκαιη 
μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, και συνδέεται με την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας· είναι πεπεισμένο ότι, για τον σκοπό αυτό, απαιτούνται μια 
σημαντική και διαρκής αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και 
κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμες μεταρρυθμίσεις με 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, και ότι το αυξημένο επίπεδο επενδύσεων πρέπει να 
σταθεροποιηθεί για πολλά χρόνια, ενώ υπάρχει επίσης ανάγκη για ενισχυμένη ανοδική 
σύγκλιση στην ΕΕ και βιώσιμη ανάπτυξη·

7. επικροτεί την ταχεία και δυναμική απάντηση στην κρίση στον τομέα της νομισματικής 
και δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, 
με το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP), την 
ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) και τη δρομολόγηση 
του πανευρωπαϊκού ταμείου εγγυήσεων της ΕΤΕπ που διασφαλίζει τη ρευστότητα και 
τη σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, και λαμβάνει υπόψη την 
ενεργοποίηση της «γενικής ρήτρας διαφυγής» από την Επιτροπή που θα παράσχει τη 
μέγιστη δυνατή ευελιξία στο δημοσιονομικό πλαίσιο και τους προσωρινούς 
κανονισμούς που εγκρίθηκαν για τις κρατικές ενισχύσεις και θα επιτρέψουν στις 
εθνικές κυβερνήσεις να στηρίξουν χρηματοδοτικά τα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης και τις επιχειρήσεις, επιπλέον του επικείμενου ευρωπαϊκού μέσου 
προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης (SURE) για τη διατήρηση της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της 
κρίσης·

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·

9, θεωρεί ουσιαστικό, η προτεινόμενη δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη να είναι πλήρως 
ευθυγραμμισμένη με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να 
βασίζεται σε μια υγιή στρατηγική χρηματοδότησης, δηλαδή σύμφωνα με τις αρχές της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (EGD), η οποία θέτει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο 
της δράσης και των στόχων της, τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
(ΕΠΚΔ) και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, καθώς 

20 Υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής: Identifying Europe’s recovery needs (βλ. ανωτέρω).
21 https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/european-council/2020/07/17-21/ 

https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/european-council/2020/07/17-21/
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και με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και την επίτευξη της 
ισότητας των φύλων · ζητεί, τα κονδύλια και οι πόροι να διοχετεύονται σε έργα και 
δικαιούχους που δαπανούν τους σχετικούς πόρους υπεύθυνα και αποτελεσματικά για 
βιώσιμα έργα που παράγουν τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο, ενισχύοντας 
παράλληλα τον ενστερνισμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τηρώντας τις θεμελιώδεις 
αξίες μας που βασίζονται στη Συνθήκη· 

10. υπογραμμίζει ότι η ανάκαμψη πρέπει να βασίζεται στην ανοδική κοινωνική και 
οικονομική σύγκλιση, στον κοινωνικό διάλογο και στη βελτίωση των κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των συνθηκών εργασίας για τους εργαζομένους, τους εργαζομένους 
και τους αυτοαπασχολούμενους, και να παρέχει πρόσθετη στήριξη στο επενδυτικό 
σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP), με ιδιαίτερη προσοχή στην ενδυνάμωση·

11. ζητεί από τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις, κονδύλια της ΕΕ ή 
άλλους δημόσιους πόρους στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19 να διατηρήσουν τις 
θέσεις εργασίας των εργαζομένων τους και να τους προσφέρουν προστασία, να 
καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί, να δεσμευτούν για την επίτευξη 
στόχων βιωσιμότητας με βάση την τήρηση των διεθνών προτύπων υπεύθυνης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, και να απέχουν από την καταβολή μερισμάτων ή την 
προσφορά προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με στόχο την αμοιβή των μετόχων και 
τη διόγκωση των τιμών των μετοχών·

12. επισημαίνει την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης λόγω της σοβαρής οικονομικής ύφεσης, και αναμένει ότι 
θα παραμείνει ενεργοποιημένη όχι περισσότερο από όσο είναι αναγκαίο για να 
στηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών να ανακάμψουν από την πανδημία, να 
σταθεροποιηθούν βραχυπρόθεσμα και να ενισχύσουν την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητά τους, και να ωθήσουν την οικονομία προς μια βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς μετάβαση που θα προωθεί την ανταγωνιστικότητα και την περιφερειακή 
και κοινωνική ανοδική σύγκλιση·

13. συμμερίζεται την ανησυχία του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ) ότι η 
καθοδήγηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τις προϋποθέσεις εξόδου από τη γενική 
ρήτρα διαφυγής θα πρέπει να παρασχεθεί το αργότερο έως την άνοιξη του 2021, και 
ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει χάρτη πορείας βασισμένο σε οικονομική έρευνα 
και δεδομένα, που να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του ΕΔΣ·

14. συμμερίζεται επίσης την άποψη του ΕΔΣ, ότι η ταχεία αντιστροφή του δημοσιονομικού 
προσανατολισμού δεν είναι σκόπιμη για την ανάκαμψη, και ότι το 2021 θα χρειαστούν 
μεγαλύτερη και μεγαλύτερη δημοσιονομική στήριξη και η επέκταση ορισμένων 
δημοσιονομικών μέτρων διακριτικής ευχέρειας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων 
συνιστωσών των δημόσιων δαπανών, προκειμένου να δοθεί ώθηση στη ζήτηση·

15. υπενθυμίζει την ιδιαίτερη ανάγκη για προώθηση της ανοδικής σύγκλισης και της 
βιώσιμης ανάπτυξης εντός της ΕΕ και ιδίως εντός της ζώνης του ευρώ·

Επανεξέταση και, ανάλογα με το αποτέλεσμα, προσαρμογή του πλαισίου 
δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής
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16. λαμβάνει υπόψη το συμπέρασμα του ΕΔΣ22 ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να 
επανεξεταστεί και, σύμφωνα με το αποτέλεσμα, να προσαρμοστεί, λόγω της περιττής 
πολυπλοκότητας και της φιλοκυκλικότητάς του και του γεγονότος ότι δεν προστάτευσε 
την ποιότητα των δημόσιων οικονομικών ούτε προώθησε βιώσιμες δημόσιες 
επενδύσεις κατά την περίοδο ανάπτυξης κατά τα τελευταία επτά έτη πριν από την 
κρίση, και είναι πεπεισμένο ότι η βαθιά οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία 
ενισχύει περαιτέρω αυτή την ανάγκη·

17. πιστεύει ότι από την επανεξέταση και , σύμφωνα με το αποτέλεσμά της, την 
προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου μετά την κρίση COVID-19 πρέπει να 
εξευρεθεί μια νέα ισορροπία για την προώθηση των ανωτέρω απαιτήσεων όσον αφορά 
την αύξηση των δημόσιων δαπανών που ενισχύουν την ανάπτυξη σε σχέση με την 
κλιματική αλλαγή και την ψηφιοποίηση, καθώς και την κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική ανθεκτικότητα, και τη σταθεροποίηση του νέου επιπέδου επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που σχετίζονται με την ανάκαμψη των 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, και με την ενιαία αγορά και την ανταγωνιστικότητά 
της, με παράλληλη διασφάλιση της βιώσιμης δημοσιονομικής διαχείρισης·

18. επισημαίνει ότι το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει επίσης να εξετάζει 
την τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα και να συνάδει με τις προτεραιότητες 
πολιτικής της ΕΕ, βελτιώνοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με δημοσιονομικούς 
κανόνες απλουστευμένους, σαφείς και πρακτικούς οι οποίοι έχουν αναθεωρηθεί και, 
ανάλογα με το αποτέλεσμα, προσαρμοστεί·

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· 

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·

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 

22 Ετήσια έκθεση 2019 του ΕΔΣ, σ. 71.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-efb-annual-report_en.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-efb-annual-report_en.pdf
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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·

22. τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές, εθνικές και υποεθνικές δημόσιες επενδύσεις, με παράλληλο 
σεβασμό της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και των υγιών δημοσιονομικών κανόνων, 
συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ: 1) να ανακάμψει από 
την κρίση COVID-19· 2) να προωθήσει τη μετάβαση σε μια πιο καθαρή, βιώσιμη και 
ψηφιακή κοινωνία χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, όπως επίσης να προωθήσει την 
ανάπτυξη και να ενισχύσει την ενιαία αγορά και τη συνοχή εντός της ΕΕ· και 3) να 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ· καλεί τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να δημιουργήσουν ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα 
περιλαμβάνει κανόνες για τις επενδύσεις, οι οποίοι θα είναι προβλέψιμοι και θα 
υποστηρίζουν τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σύμφωνα με τους 
μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα την ικανότητα των 
κρατών μελών να ανταποκρίνονται σε μελλοντικές κρίσεις·

Για ένα βιώσιμο και δημοκρατικό Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

23. επικροτεί την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως τη νέα στρατηγική μας για την 
ανάπτυξη, που συγκεντρώνει τέσσερις διαστάσεις: περιβάλλον, παραγωγικότητα, 
σταθερότητα και δικαιοσύνη, και όπου η ανταγωνιστική βιωσιμότητα βρίσκεται στον 
πυρήνα της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, υποβοηθούμενη από τις 
ψηφιακές και πράσινες τεχνολογίες, μια καινοτόμο βιομηχανική βάση και στρατηγική 
αυτονομία, προκειμένου να πρωτοστατήσει η Ευρώπη στον μετασχηματισμό· 

24. χαιρετίζει την αλλαγή εστίασης της εαρινής δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με 
στόχο την άμεση ανταπόκριση της οικονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
COVID-19 και την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας· σημειώνει ότι οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις (ΣΑΧ) της εαρινής δέσμης μέτρων επικεντρώθηκαν στις 
πλέον επείγουσες προκλήσεις που επέφερε η πανδημία και στην επανεκκίνηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης, και ότι οι συστάσεις διαρθρώνονται γύρω από δύο στόχους: 
βραχυπρόθεσμα, στον μετριασμό των σοβαρών αρνητικών κοινωνικών και 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού· και, βραχυπρόθεσμα έως 
μεσοπρόθεσμα, στην επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που θα 
διευκολύνει την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό·

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 
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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·

26. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει παράλληλα έναν νέο δείκτη για το 
κλίμα  και, χωρίς να αποδυναμώσει τη διαδικασία του Εξαμήνου, να αξιολογήσει την 
απόκλιση μεταξύ της διάρθρωσης των προϋπολογισμών των κρατών μελών και ενός 
σεναρίου ευθυγράμμισης με τη συμφωνία του Παρισιού για καθέναν από τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς τους· τονίζει την ανάγκη, ο δείκτης αυτός να παρέχει στα κράτη μέλη 
μια ένδειξη σχετικά με την πορεία τους όσον αφορά τη θερμοκρασία στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού·

27. αναγνωρίζει τον ρόλο που αποδίδει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στο πλαίσιο 
του σχεδίου ανάκαμψης και τη σημασία του για τον συντονισμό των πολιτικών σε 
επίπεδο ΕΕ με δεδομένα το μέγεθος και την πρωτοφανή φύση των μέτρων πολιτικής 
που εγκρίθηκαν σε επίπεδο κρατών μελών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η 
αποτελεσματικότητα και η επιτυχία της ευθυγράμμισης των προγραμμάτων επενδύσεων 
και μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών θα εξαρτηθεί από την επανεξέταση του 
Εξαμήνου και, σύμφωνα με το αποτέλεσμα, την προσαρμογή του, ο δε αυξημένος 
ενστερνισμός για την εφαρμογή των ΣΑΧ από τα κράτη μέλη θα εξαρτηθεί επίσης από 
την προαναφερθείσα επανεξέταση και, σύμφωνα με το αποτέλεσμά της, την 
προσαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· καλεί, συνεπώς, την 
Επιτροπή να επικοινωνεί προορατικότερα και καλύτερα με τα κράτη μέλη, να 
προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις πριν από τη συνήθη έγκριση των ΣΑΧ, και να εντείνει 
τον διοργανικό διάλογο·

28. σημειώνει ότι η σύνδεση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη 
διαδικασία του Εξαμήνου και η παρακολούθηση της προόδου της υλοποίησης των 
επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη δέσμευση των 
κρατών μελών· πιστεύει, ωστόσο, ότι η διασύνδεση αυτή θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά 
τρόπο που να ενισχύει την ανάκαμψη, να βελτιώνει την κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική ανθεκτικότητα των κρατών μελών και να προάγει την ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία·

29. είναι πεπεισμένο ότι η οικοδόμηση μιας ανθεκτικής οικονομίας απαιτεί την ενίσχυση 
της κοινωνικής διάστασης της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, με στόχο την παροχή 
επαρκούς προστασίας σε όλους τους ανθρώπους χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα 
θέσπισης ελάχιστων προτύπων της ΕΕ όταν χρειάζεται, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ανοδική σύγκλιση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας·

30. τονίζει τη σημασία του πλήρους διαλόγου και της δέουσας συμμετοχής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του για ενίσχυση του δημοκρατικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή 
να λάβουν δεόντως υπόψη τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο· καλεί την 
Επιτροπή να τηρεί εξίσου ενήμερο τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο, ως 
συννομοθέτες, για όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την εφαρμογή του πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών 
σταδίων και ενόψει τυχόν προτάσεων για μεταρρύθμιση ή ενίσχυση·
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31. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής στην ανάληψη δράσης με σκοπό τη βελτίωση της λογοδοσίας προς το 
Κοινοβούλιο, καθώς η πείρα που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής από την εφαρμογή του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου έχει δείξει ότι η τρέχουσα δομή λογοδοσίας θα μπορούσε να 
ενισχυθεί προκειμένου να βελτιωθούν η νομιμότητα και η αποτελεσματικότητά του·

32. ζητεί ενεργό συντονισμό με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό την 
ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας, της διαφάνειας και του ελεγκτικού ρόλου της 
κοινωνίας των πολιτών·

33. υπογραμμίζει ότι τα έσοδα από τη φορολογία έχουν ουσιαστική σημασία για τη 
χρηματοδότηση της ανάκαμψης μετά την πανδημία, την αποκατάσταση της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και την υποστήριξη της δίκαιης μετάβασης σε μια βιώσιμη 
οικονομία· υπενθυμίζει ότι η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή σε επίπεδο ΕΕ 
ανέρχονται ετησίως σε έως και 160-190 δισεκατομμύρια EUR, που συνιστά απώλεια 
εσόδων για τα δημόσια ταμεία· υπενθυμίζει, συνεπώς, τη σημασία της καταπολέμησης 
της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη συμβολή της Επιτροπής με την ανακοίνωσή της 
«Προς μια πιο αποτελεσματική και πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων στη 
φορολογική πολιτική της ΕΕ»23 και χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για μια 
ολοκληρωμένη ενωσιακή πολιτική για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· ζητεί μια 
φιλόδοξη νομοθετική πρόταση που να ενισχύει την εποπτεία, τις αρμοδιότητες και τους 
πόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της 1ης Ιουλίου 2020 σχετικά με μια ολοκληρωμένη πολιτική της 
Ένωσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και άλλες 
πρόσφατες εξελίξεις24·

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 

23 COM(2019)0008. 
24 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0204. 
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σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εισάγει νέες κατηγορίες ιδίων 
πόρων25·

III. Μεσοπρόθεσμες απαιτήσεις

Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

35. υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση του ρόλου του ευρώ απαιτεί τις κατάλληλες διαρθρωτικές 
συνθήκες, μεταξύ των οποίων η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, η 
ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και η ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών·

36. επισημαίνει ότι είχε υποβληθεί πρόταση για ένα ειδικό δημοσιονομικό εργαλείο για τη 
ζώνη του ευρώ, στο πλαίσιο του δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκλιση και την 
ανταγωνιστικότητα (BICC), το οποίο θα είχε χρηματοδοτήσει δέσμες διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και δημόσιων επενδύσεων προκειμένου να ενισχυθεί το αναπτυξιακό 
δυναμικό των οικονομιών της ζώνης του ευρώ και να αυξηθεί η ανθεκτικότητα του 
ενιαίου νομίσματος έναντι οικονομικών κλυδωνισμών· σημειώνει ότι, παράλληλα με το 
BICC, υπήρχε επίσης ένα πιθανό μέσο για τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ 
που δεν συμμετέχουν στο BICC, το μέσο σύγκλισης και μεταρρύθμισης (CRI), που 
στόχευε στη στήριξη της σύγκλισης των κρατών μελών εκτός της ζώνης του ευρώ προς 
τη ζώνη του ευρώ, με την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης για διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις· σημειώνει ότι η Επιτροπή εξέδωσε νέα νομοθετική πρόταση σχετικά 
με τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) και απέσυρε τις 
προαναφερθείσες νομοθετικές προτάσεις· καλεί, πάντως, την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο κατάρτισης προτάσεων στο μέλλον, ούτως ώστε η ζώνη του ευρώ και η 
ζώνη εκτός ευρώ να μπορούν να διαθέτουν μέσα για την αποτελεσματική διαχείριση 
του οικονομικού κύκλου·

37. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.

25 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0220.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το ολοκληρωμένο «Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη» της Επιτροπής αναβαθμίζει 
σημαντικά την πολιτική και οικονομική σημασία της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο θα διαδραματίσει ουσιαστικό και συντονιστικό ρόλο, παρέχοντας άμεση 
ανταπόκριση της οικονομικής πολιτικής στην κρίση, ανοίγοντας τον δρόμο για μια βιώσιμη 
και δίκαιη πράσινη μετάβαση και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και προωθώντας 
παράλληλα τη σύγκλιση στο εσωτερικό της ΕΕ. Ωστόσο, η επιτυχία των μέτρων που θα 
ληφθούν θα εξαρτηθεί από τη συνολική μεταρρύθμιση της οικονομικής και δημοσιονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ, η οποία αιτιολογείται στη συνέχεια.

Η απόφαση σχετικά με την εν εξελίξει επανεξέταση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ 
βασίζεται σε πολλούς λόγους: Το επίπεδο των δημόσιων επενδύσεων είναι σαφώς ανεπαρκές 
ενόψει των προκλήσεων που συνεπάγονται η ψηφιοποίηση και η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής. Οι απαιτήσεις του συντονισμού όσον αφορά την πολιτική για τη 
σταθερότητα αντιμετωπίζονται από πολλά κράτη μέλη ως αυξανόμενη επιβάρυνση. Οι 
συστάσεις οικονομικής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θεωρήθηκαν μόνο εν μέρει 
δεσμευτικές από τα κράτη μέλη και εφαρμόστηκαν με αντίστοιχα επιλεκτικό τρόπο. Επίσης, 
από το πλαίσιο λείπει η υποχρεωτική δημοκρατική συμμετοχή των εκλεγμένων βουλευτών σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο συντονισμός των πολιτικών μέσω 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όσον αφορά τα 
επιτεύγματα στον τομέα των στόχων της δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά και γενικότερα στο 
ζήτημα της πρόληψης και της μείωσης των οικονομικών ανισορροπιών.

Η πανδημία COVID-19 έχει οδηγήσει σε μια πρωτοφανή στην ιστορία οικονομική κρίση, η 
οποία επιτείνει ακόμη περισσότερο την ανάγκη αναθεώρησης. Παρά το γεγονός ότι ο 
κλυδωνισμός είναι συμμετρικός, ο αντίκτυπος ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών, αντανακλώντας τόσο την σοβαρότητα της πανδημίας και την αυστηρότητα των 
μέτρων περιορισμού τους όσο και τα ειδικά οικονομικά ανοίγματα, τις αρχικές συνθήκες τους 
και το περιθώριο που έχουν στη διάθεσή τους για να λαμβάνουν μέτρα δημοσιονομικής 
πολιτικής κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Αυτό θα επιτείνει ακόμη περισσότερο τις 
μακροοικονομικές ανισορροπίες. Το επίπεδο χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ θα αυξηθεί 
σημαντικά σε όλα τα κράτη μέλη και θα λάβει ανησυχητικές διαστάσεις σε ορισμένα από 
αυτά. Ακόμη και μετά την κρίση, θα είναι πολύ δύσκολο για πολλές χώρες να επιτύχουν τον 
απαιτούμενο λόγο δημοσίου χρέους προς ΑΕγχΠ ο οποίος ανέρχεται σε 60 %. Η απαραίτητη 
σημαντική αύξηση των δημόσιων επενδύσεων ενόψει των προκλήσεων της αλλαγής του 
κλίματος και της ψηφιοποίησης είναι μάλλον απίθανο να επιτευχθεί στο εγγύς μέλλον. Στην 
παρούσα φάση της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, η επαναφορά των ισχυόντων 
κανονισμών του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, μετά την απόσυρση της γενικής 
ρήτρας διαφυγής, θα σήμαινε ότι δε λαμβάνονται υπόψη οι μεταβληθείσες συνθήκες και οι 
μελλοντικές ανάγκες.

Κατά συνέπεια, η σημερινή έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο προτείνει, οι 
κεντρικές προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, ιδίως δε η 
εφαρμογή μιας βιώσιμης και δίκαιης πολιτικής για το κλίμα και η ψηφιοποίηση, να 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τρέχουσας πολιτικής για την καταπολέμηση της 
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κρίσης. Ταυτόχρονα, πρέπει να τεθούν τα θεμέλια για την αναπροσαρμογή του πλαισίου 
δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής για την περίοδο μετά την κρίση. Ένα βασικό 
ζήτημα θα είναι ο συγκερασμός της εστίασης της ευρωπαϊκής οικονομικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής στη σταθερότητα με την επαρκή αύξηση των δημόσιων 
επενδύσεων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα 
για τον εκδημοκρατισμό και τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισορροπιών.
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