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EL
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Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα δημοσιονομικά 
μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν με στόχο να μετριαστεί ο οικονομικός αντίκτυπος που 
προκαλείται στα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών από την εξάπλωση του 
COVID-19

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθώς έχει προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, η 
εξάπλωση του COVID-19 υποχρεώνει τα περισσότερα κράτη μέλη να γενικεύσουν τα 
μέτρα περιορισμού στην εθνική τους επικράτεια·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τη γενίκευση των μέτρων περιορισμού, οι εθνικές 
κυβερνήσεις χρειάστηκε να λάβουν πρωτόγνωρα μέτρα για να διατηρήσουν την 
απασχόληση και να βοηθήσουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τα προβλήματα ρευστότητάς τους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αναστείλει τους κανόνες 
της δημοσιονομικής πειθαρχίας, οι οποίοι υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να διατηρήσουν 
το δημόσια έλλειμμά τους κάτω από το 3 % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος·

1. ζητεί τη συστηματική ανακατανομή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, των δημοσιονομικών 
πλεονασμάτων στα κράτη που αποτελούν καθαρούς συνεισφορείς στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ, ώστε να βοηθηθούν να αμβλύνουν τον οικονομικό αντίκτυπο που προκαλεί στα 
δημόσια οικονομικά τους η εξάπλωση του COVID-19·

2. ζητεί να αυξηθεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 100 % για τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά κονδύλια που αποδεσμεύονται στο πλαίσιο του COVID-19, που ανέρχεται 
αυτή τη στιγμή σε 37 δισεκατομμύρια ευρώ·

3. ζητεί την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
παροχή βοήθειας στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την εξάπλωση του 
COVID-19.


