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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης
(2020/2631(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και το πρωτόκολλό της αριθ. 28 για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 225, 311 και 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 με τίτλο «Το προσεχές ΠΔΠ: 
προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020»1,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2018 σχετικά με κανονισμό 
του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την 
περίοδο 2021-2027 (COM(2018)0322),

– έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεσή του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του 
Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: Ώρα να ικανοποιηθούν οι 
προσδοκίες των πολιτών2,

– έχοντας υπόψη το σημείο 16 της συμφωνίας-πλαισίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τις 
σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής3,

– έχοντας υπόψη το σημείο 10 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη 
συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των 
συνεπειών της5,

1 ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 51.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0032.
3 ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
4 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
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– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 
2020 στα οποία ανατέθηκε στην Επιτροπή να αναλύσει τις ακριβείς ανάγκες και να 
υποβάλει πρόταση για σχέδιο ανάκαμψης,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Eurogroup σχετικά με την ενίσχυση για την πανδημική 
κρίση, της 8ης Μαΐου 2020,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurogroup σχετικά με τη συνολική απάντηση 
οικονομικής πολιτικής στην πανδημία COVID-19, που δημοσιεύθηκε στις 9 Απριλίου 
2020,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού 
(CRII) και την πρωτοβουλία επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού + (CRII 
+), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο στις 26 Μαρτίου 2020 και στις 17 
Απριλίου 2020 αντίστοιχα, επιτρέποντας ιδίως μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για τα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων ύψους 540 δισεκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκε από 
το Eurogroup για τη στήριξη των κρατών μελών, των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, μέσω του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 
του μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE),

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής στις 16 Απριλίου 2020 προς 
την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αύξηση των ανώτατων 
ορίων των ιδίων πόρων του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ από 1,2 % σε 
έως και 2 % του προκρισιακού ΑΕΕ της ΕΕ-27 για προσωρινή περίοδο,

– έχοντας υπόψη τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής του 2020 που 
δημοσιεύθηκαν στις 6 Μαΐου 2020,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού 
Δικαστηρίου σχετικά με το πρόγραμμα αγορών του δημόσιου τομέα (PSPP) της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) της 5ης Μαΐου 2020 και το ανακοινωθέν 
Τύπου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8ης Μαΐου 2020,

– έχοντας υπόψη την έγκριση, στις 19 Μαρτίου 2020, ενός προσωρινού πλαισίου που θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη να στηρίξουν περαιτέρω την οικονομία κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19 με την πλήρη ευελιξία που προβλέπουν οι κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, της 18ης Μαρτίου 
2020, σχετικά με το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω 
πανδημίας,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση των υπουργών οικονομικών της ΕΕ, της 23ης Μαρτίου 
2020, σχετικά με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης μέσα από το πρίσμα της 
κρίσης COVID-19,
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– έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού για τον καθορισμό παγκόσμιου πλαισίου για 
την αποφυγή της επικίνδυνης αλλαγής του κλίματος με τον περιορισμό της αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2 °C και τη συνέχιση των 
προσπαθειών για περιορισμό της στους 1,5 °C,

– έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, της 3ης Μαΐου 1996,

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) που 
διακηρύχθηκε από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 
2017,

– έχοντας υπόψη το σημείωμα προκαταρκτικής αξιολόγησης της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας, της 18ης Μαρτίου 2020 με τίτλο «COVID-19 and the world of work: 
Impacts and policy responses» (Ο COVID-19 και ο κόσμος της εργασίας:  Αντίκτυπος 
και αντιδράσεις πολιτικής).

– έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ (ΣΒΑ),

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 
1948,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από αρκετές αναβολές, η Επιτροπή αναμένεται να 
υποβάλει επικαιροποιημένη πρόταση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-
2027 στα τέλη Μαΐου 2020, καθώς και πρόταση για σχέδιο ανάκαμψης, που θα 
υποστηρίζει την ανάκαμψη μετά την κρίση της νόσου COVID-19, με αύξηση της 
χρηματοδότησης και των πόρων·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει μαζικές και ανατρεπτικές 
επιπτώσεις στα οικονομικά συστήματα των κρατών μελών και έχει προκαλέσει 
κοινωνικές διαταραχές, ιδίως σε σχέση με τις ευάλωτες ομάδες και το εισόδημα και τα 
δικαιώματα των εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος της οικονομικής 
συρρίκνωσης που προέκυψε από την υγειονομική κρίση είναι πρωτοφανές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΑΕΠ της ΕΕ προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά περίπου 
7,5 % το 2020, μια βύθιση πολύ βαθύτερη από εκείνη που παρατηρήθηκε κατά την 
παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2009, και να σημειώσει ανάκαμψη μόλις κατά 
6 % το 2021·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει εκθέσει τις συνέπειες των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών της ΕΕ και την έλλειψη συντονισμού και αλληλεγγύης 
μεταξύ των κρατών μελών σε περιόδους κρίσης στον τομέα της υγείας, που μεταξύ 
άλλων καθυστέρησε τα αναγκαία μέτρα για την υποστήριξη των κρατών μελών που 
αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν προώθησε μια κοινή στρατηγική για την 
καταπολέμηση του ιού, ώστε να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών 
για ανεπαρκείς υγειονομικούς πόρους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα δημόσιας υγείας βρέθηκαν και εξακολουθούν να 
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βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση όσον αφορά την εξασφάλιση κατάλληλης περίθαλψης για 
όλους τους ασθενείς· έχοντας υπόψη ότι τα συστήματα αυτά λαμβάνουν ολοένα και 
μικρότερη χρηματοδότηση και παραμελούνται, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών 
ελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης, αφενός, και των μέτρων λιτότητας της δεξιάς, 
αφετέρου,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη «γενική ρήτρα 
διαφυγής» του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης όσον αφορά τους κανόνες για 
το έλλειμμα, σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνει τις δημόσιες δαπάνες από τα κράτη 
μέλη, αλλά δεν έχει λάβει καμία αποφασιστική δράση για να την αντικαταστήσει με ένα 
νέο σύμφωνο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ έχει δεσμευτεί για τη σύσταση έκτακτου προγράμματος 
αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας, ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, για 
την αγορά τίτλων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, το οποίο θα ελαφρύνει το 
δημόσιο χρέος κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπως επίσης για 120 δισεκατομμύρια ευρώ 
για μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης και 20 δισεκατομμύρια ευρώ για αγορά χρέους·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Απριλίου 2020, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 
της ΕΕ ενέκριναν τις αποφάσεις του Eurogroup για τον ΕΜΣ της 9ης Απριλίου 2020, 
μαζί με τις αποφάσεις για την ΕΤΕπ και τις προτάσεις της Επιτροπής, που αντιστοιχούν 
σε δέσμη μέτρων ύψους 540 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία είναι ανεπαρκής, και σε 
ορισμένες περιπτώσεις ακατάλληλη, δεδομένου ότι η δέσμη του ΕΜΣ επιβάλλει 
δανεισμό και αυστηρούς όρους και δεν διασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα ούτε 
εγγυάται τους μισθούς στο πλαίσιο του SURE·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 έχει πολύ διαφορετικές επιπτώσεις στις 
οικονομίες των κρατών μελών και των περιφερειών, καθώς οι δυνατότητες αντίδρασης 
στην οικονομική κρίση διαφέρουν σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
και οι περιφέρειες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση στον τομέα της υγείας 
θα υποφέρουν επίσης περισσότερο από οικονομική άποψη·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλα τα κράτη μέλη τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού 
θα πληγούν περισσότερο από τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στον τομέα της 
υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές, οικονομικές και περιφερειακές 
ανισότητες, τόσο στο εσωτερικό των κρατών μελών όσο και σε ολόκληρη την ΕΕ, είναι 
πολύ πιθανό να αυξηθούν·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν πολύ διαφορετικούς 
δημοσιονομικούς χώρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανομοιογενής αρχιτεκτονική της 
ΕΕ, οι διαφορετικές επιπτώσεις των πολιτικών της και οι ανεπαρκείς αντιδράσεις στην 
οικονομική κρίση ενδέχεται να οδηγήσουν σε μια νέα κρίση δημόσιου χρέους·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καθήκον όλων των ευρωπαϊκών παραγόντων να 
μετασχηματίσουν τις οικονομίες τους προκειμένου να στηρίζουν ισορροπημένες και 
περιβαλλοντικά βιώσιμες κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οποιαδήποτε οικονομικά αποδοτική λύση για την ανάκαμψη από την ΕΕ δεν πρέπει να 
αυξήσει περαιτέρω το χρέος των κρατών μελών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κρίσης, το ισχύον πλαίσιο 
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οικονομικής διακυβέρνησης, ιδίως το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
αποδείχθηκε άκρως φιλοκυκλικό και, ως εκ τούτου, επιδείνωσε τις οικονομικές 
διαφορές στην ΕΕ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που έχουν εγκριθεί και εξετάζονται σε επίπεδο ΕΕ 
πόρρω απέχουν από το να συνιστούν την αναγκαία απάντηση στα ζητήματα που 
προκύπτουν από την οικονομική και κοινωνική κατάσταση, η οποία έχει επιδεινωθεί 
από τις επιπτώσεις της επιδημικής έξαρσης της COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
μέτρα αυτά, όπως φάνηκε στις πρόσφατες συνεδριάσεις του Eurogroup, έχουν φέρει 
στην επιφάνεια τις σοβαρές αντιφάσεις στο εσωτερικό της ΕΕ, καθώς και την έλλειψη 
αλληλεγγύης και κατάλληλης απάντησης στην κλίμακα των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και οι λαοί της Ευρώπης, κάνοντας παράλληλα 
παραχωρήσεις στα συμφέροντα των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών δυνάμεων και των 
μεγάλων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ομίλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
μέτρα αυτά είναι περιορισμένα και προσωρινά, ότι αποφασίζονται σύμφωνα με μια 
λογική υπερχρέωσης που προσθέτει επιπλέον χρέος σε ήδη μη διατηρήσιμα χρέη και 
σύμφωνα με όρους που δεν εγγυώνται τα δικαιώματα των εργαζομένων και των λαών 
ούτε ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κρατών μελών, εμβαθύνοντας τις ασυμμετρίες, 
τις ανισότητες και τις σχέσεις εξάρτησης εντός της ΕΕ·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έξαρση της COVID-19 δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
χρησιμοποιείται καταχρηστικά ως δικαιολογία για καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση 
της κλιματικής και περιβαλλοντικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ υπάρχει ανάγκη για μια κοινωνική, πράσινη 
ανασυγκρότηση της κοινωνίας και της οικονομίας μας μετά την επιδημία·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ίδια η επιδημία όσο και η επακόλουθη οικονομική και 
κοινωνική κρίση είναι παγκόσμια προβλήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ανταγωνισμός πρέπει να αντικατασταθεί από αλληλεγγύη και συνεργασία σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΟΕ δήλωσε πως η οικονομική και εργασιακή κρίση που 
επιταχύνεται από την πανδημία της COVID-19 θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια 
305 εκατομμυρίων θέσεων πλήρους απασχόλησης σε όλο τον κόσμο το δεύτερο 
τρίμηνο του 2020·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι που στεγάζονται επισφαλώς και βρίσκονται σε 
επισφαλείς και άτυπες μορφές εργασίας, σε ανεπίσημους καταυλισμούς ή που είναι 
άστεγοι και ζουν στους δρόμους, χωρίς πρόσβαση σε νερό και σε κατάλληλη 
αποχέτευση, αλλά και που στερούνται επαρκή πρόσβαση σε πληροφορίες και 
κατάλληλη ψηφιακή πρόσβαση, πλήττονται ιδιαίτερα έντονα από τα μέτρα εγκλεισμού 
που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη·

Ένα νέο, φιλόδοξο και αναπροσανατολισμένο ΠΔΠ που να ανταποκρίνεται στις 
πραγματικές ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών

1. υπενθυμίζει τη θέση του που εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2018, αν και ανεπαρκής, και 
επιβεβαιώθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2019, ότι οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για 
την περίοδο 2021-2027 θα πρέπει να καθοριστούν σε 1 324.1 δισ. EUR σε τιμές 2018 
(1,3 % του προκρισιακού ΑΕΕ της ΕΕ-27)· υπογραμμίζει ότι η κρίση της COVID-19 
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έχει αλλάξει ριζικά το όλο πλαίσιο στο οποίο εγκρίθηκε η εν λόγω θέση· τονίζει, ως εκ 
τούτου, ότι απαιτούνται σημαντικές πιστώσεις επιπλέον των πιστώσεων της θέσης του 
Κοινοβουλίου προκειμένου να δοθεί απάντηση στην τρέχουσα κρίση, τις αυξανόμενες 
ανισότητες και τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών και στην όξυνση των 
κοινωνικών, οικονομικών, εδαφικών και  περιβαλλοντικών προκλήσεων, καθώς και των 
προκλήσεων στον τομέα της απασχόλησης και της υγείας·

2. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής βασίζεται στην αλληλεγγύη και έχει ήδη αποδειχθεί 
μία από τις αποτελεσματικότερες πολιτικές για την αντιμετώπιση των οξυμένων 
προκλήσεων που συνδέονται με την κρίση της COVID-19· ζητεί την ενίσχυση του 
μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού για την πολιτική συνοχής και μια βαθιά 
μεταρρυθμισμένη και πραγματικά βιώσιμη κοινή γεωργική πολιτική με υψηλότερα 
κονδύλια σε ονομαστικούς όρους σε σύγκριση με το ΠΔΠ 2014-2020· υπενθυμίζει ότι 
αυτές οι δύο πολιτικές διασφαλίζουν τη σύγκλιση, την ευημερία των λαών, ένα δίκαιο 
βιοτικό επίπεδο και την αγροτική ανάπτυξη, και ότι συμβάλλουν στην καταπολέμηση 
των κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και 
των κρατών μελών·

3. υπογραμμίζει ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές νομοθετικές αλλαγές θα πρέπει να 
συνοδεύονται από αναφορά του πιθανού δημοσιονομικού αντικτύπου στην πολιτική 
συνοχής· τονίζει ότι η πολιτική συνοχής δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς ως 
εργαλείο για την αύξηση ή τη διοχέτευση άλλων πόρων και μέσων· υπογραμμίζει ότι, 
προκειμένου η πολιτική συνοχής να ανταποκρίνεται σε νέες προτεραιότητες σε τομείς 
όπως η υγεία, ο βιώσιμος τουρισμός και ο πολιτισμός, και να επικεντρώνεται 
περισσότερο σε ορισμένες κοινωνικές και εργασιακές προτεραιότητες, απαιτείται 
σημαντική αύξηση των πόρων· υπενθυμίζει ότι οι επιχορηγήσεις πρέπει να 
παραμείνουν το βασικό εργαλείο της πολιτικής συνοχής, ιδίως για τη στήριξη των 
δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών και των ΜΜΕ· ζητεί τη δημιουργία ειδικής 
προστατευτικής ασπίδας για τους δήμους, κάτι που είναι απαραίτητο καθώς η κρίση και 
οι συνακόλουθες αρνητικές οικονομικές προοπτικές θα οδηγήσουν σε σημαντική 
απώλεια εισοδήματος, ιδίως για τους δήμους, και ταυτόχρονα σε πρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση·

4. υπενθυμίζει ότι η ειρήνη και η αλληλεγγύη αποτελούν βασικές αξίες της ΕΕ, οι οποίες 
θα πρέπει να υποστηρίζονται με συνέπεια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· τονίζει, 
επιπλέον, την ταχεία παγκόσμια εξάπλωση της πανδημίας της COVID-19 και τον 
σοβαρό αντίκτυπό της σε τρίτες χώρες· είναι πεπεισμένο ότι η αλληλεγγύη και η 
διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητα στοιχεία για την υπερνίκηση αυτής της 
παγκόσμιας κρίσης· ζητεί, κατά συνέπεια, την ακύρωση της κατανομής πιστώσεων 
στην άμυνα και τις πολιτικές για τη στρατιωτική και την εσωτερική ασφάλεια, και την 
ανακατανομή των αντίστοιχων προϋπολογισμών τους σε βασικές πολιτικές σύγκλισης 
και αλληλεγγύης, όπως η πολιτική συνοχής, η γεωργία, η ανθρωπιστική βοήθεια και οι 
πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης· θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας οι δωρητές να 
μην ανακατανείμουν τη χρηματοδότηση που έχει ήδη διατεθεί για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα (SRHR) σε άλλες προτεραιότητες που 
σχετίζονται με την απάντηση στην COVID-19· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συμπεριλάβει τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα στην 
ανθρωπιστική και αναπτυξιακή της αντίδραση στην πανδημία της COVID-19·
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5. επισημαίνει ότι η πανδημία της COVID-19 κατέδειξε την επιτακτική ανάγκη για 
αυξημένη και επαρκή χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων (ECDC), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), καθώς και των 
εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τους τομείς αυτούς μέσω προγραμμάτων της ΕΕ·

6. θεωρεί ότι, ως απάντηση στην κρίση COVID 19, θα πρέπει να διατεθεί μεγαλύτερο 
μερίδιο του ΠΔΠ 2021-2027 στις εθνικές, περιφερειακές και δημοτικές δημόσιες 
υπηρεσίες, στα δημόσια συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, στην έρευνα, στο 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD), στην εκπαίδευση, στο 
περιβάλλον και στο πρόγραμμα LIFE, στις ΜΜΕ, στην παράκτια αλιεία μικρής 
κλίμακας και στην ανάπτυξη και στις πολιτικές για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική 
βοήθεια·

7. τονίζει ότι η μείωση κατά 70 % των εκπομπών CO2 έως το 2030 είναι απαραίτητη για 
την επίτευξη του στόχου των 1,5 βαθμών C της συμφωνίας του Παρισιού, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές της ισότητας στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την 
κλιματική αλλαγή (UNFCCC)· υπογραμμίζει ότι οι στόχοι του ΠΔΠ 2021-2027 για την 
ενσωμάτωση των κλιματικών μέτρων και της βιοποικιλότητας θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα επίπεδα που ορίζονται στην ενδιάμεση έκθεσή του· ζητεί να τεθεί ως 
στόχος για το επόμενο ΠΔΠ το 50 % των δαπανών για το κλίμα και το περιβάλλον·

8. ζητεί την οριζόντια ενσωμάτωση των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού και των 
ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών· υπογραμμίζει ότι μια δίκαιη μετάβαση θα πρέπει επίσης 
να θεωρείται οριζόντια προσέγγιση πολιτικής της ΕΕ που κατοχυρώνει τις αξίες του 
σεβασμού των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, της ευημερίας των λαών 
και της ανοδικής κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής σύγκλισης, και επιτυγχάνει 
ριζική απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με τους στόχους για το 2030· 
τονίζει ότι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα πρέπει να εφαρμόσει αυτές τις αξίες και 
να διασφαλίσει την απολύτως απαραίτητη βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικά 
δίκαιη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

9. θεωρεί ότι θα πρέπει να εντοπιστούν μεταξύ των τομέων του ΠΔΠ οι βιώσιμοι τομείς 
προτεραιότητας και τα κονδύλια του προϋπολογισμού με υψηλή ικανότητα δημιουργίας 
οικονομικής δραστηριότητας, υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας, και ιδίως με στόχο 
τη μείωση της ανεργίας των νέων, που θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδότηση κατά 
προτεραιότητα, υπό το πρίσμα της πρόθεσης να διατίθενται κεφάλαια σε έτοιμα προς 
υλοποίηση έργα·

10. επαναλαμβάνει τη θέση του να μη δώσει την έγκρισή του για το ΠΔΠ, αν δεν υπάρξει 
συμφωνία για τη μεταρρύθμιση και την επέκταση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ·

11. ζητεί να αυξηθεί το ανώτατο όριο ιδίων πόρων της ΕΕ στο 2 % του προκρισιακού ΑΕΕ 
της ΕΕ-27 για το σύνολο της περιόδου 2021-2027· τονίζει ότι τα πρόσθετα κονδύλια 
που προέρχονται από την εν λόγω αύξηση θα πρέπει να διατίθενται ρητά σε πολιτικές 
που συμβάλλουν στον μετριασμό της COVID-19, καθώς και σε βασικές κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και αλληλέγγυες πολιτικές της ΕΕ·

12. καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα νέο, πολύ πιο φιλόδοξο και αναπροσανατολισμένο 
ΠΔΠ 2021-2027, σύμφωνα με τις ανωτέρω αρχές, με αυξημένη χρηματοδότηση για τις 
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πολιτικές συνοχής, κλίματος, απασχόλησης και υγείας·

13. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει άμεσα ένα φιλόδοξο και αλληλέγγυο σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης για το ΠΔΠ για το σχεδόν αναπόφευκτο ενδεχόμενο να μην συμφωνηθεί 
εγκαίρως το ΠΔΠ 2021-2027, ώστε να τεθεί σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2021, 
προκειμένου όχι μόνο να προσφερθεί ένα δίχτυ ασφαλείας για τους δικαιούχους των 
προγραμμάτων της ΕΕ με την απλή επέκταση της περιόδου ισχύος των ανώτατων ορίων 
του 2020, αλλά και να υπάρξει αποτελεσματική συμβολή στον μετριασμό των 
πολύπλευρων επιπτώσεων της COVID-19· τονίζει ότι το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για 
το ΠΔΠ θα πρέπει να ισχύει για ένα τουλάχιστον έτος, με αφετηρία τον Ιανουάριο του 
2021, και να προβλέπει κατάλληλες αναπροσαρμογές, αναπροσανατολισμό και 
ευελιξία, καθώς και στοχευμένες αυξήσεις·

Ένα κοινωνικά και περιβαλλοντικά δίκαιο σχέδιο ανάκαμψης, το οποίο δεν θα αφήνει 
κανέναν πίσω

14. εκφράζει τη λύπη του για την καθυστέρηση της Επιτροπής να παρουσιάσει το σχέδιο 
ανάκαμψής της και τονίζει την ανάγκη για αποτελεσματικό συντονισμό και σχεδιασμό 
σε επίπεδο ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ένα ολιστικό σχέδιο ανάκαμψης που 
θα βασίζεται στην κοινοτική μέθοδο, και το οποίο θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
μετασχηματίζουν τις οικονομίες τους με βιώσιμο, συνεκτικό και κοινωνικά 
ισορροπημένο τρόπο, σύμφωνα με τους ΣΒΑ·

15. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 
τουλάχιστον 1,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτούμενο από διαρκή ομόλογα με 
μηδενικό επιτόκιο, τα οποία θα πρέπει να κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών 
σύμφωνα με τους κανόνες συνοχής, και να χρησιμοποιούν επιχορηγήσεις χωρίς 
κανέναν μακροοικονομικό ή άλλο όρο· πιστεύει ότι τα εν λόγω ομόλογα θα πρέπει να 
αγοράζονται από την ΕΚΤ και να εξαιρούνται ως προς τον σκοπό της συμμόρφωσης με 
το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης έως ότου αυτό καταργηθεί·

16. υπενθυμίζει ότι η συνοχή και η σύγκλιση θα πρέπει να αποτελούν βασικούς πυλώνες 
του σχεδίου ανάκαμψης· πιστεύει ότι η ανάκαμψη σε ολόκληρη την ΕΕ πρέπει να 
βασίζεται σε μέσα και πολιτικές της ΕΕ που να αποφεύγουν τη διεύρυνση των 
αποκλίσεων που προκαλούνται από τον ασύμμετρο αντίκτυπο της κρίσης· πιστεύει ότι 
μια ισχυρή πολιτική συνοχής θα στηρίξει την ανάκαμψη για όλες τις περιφέρειες, 
αντιστρέφοντας την όξυνση των κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών ανισοτήτων 
και βοηθώντας τις περισσότερο πληγείσες, ασθενέστερες και πιο ευάλωτες κοινωνίες 
και ανθρώπους, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· 
πιστεύει ότι η άμεση αντιμετώπιση της κρίσης και η στήριξη της ρευστότητας θα πρέπει 
να συνεχιστούν έως ότου τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι τομείς παρουσιάσουν 
σαφείς ενδείξεις ανάκαμψης· τονίζει ότι, για την οικοδόμηση μακροπρόθεσμης 
ανθεκτικότητας στην κρίση, οικονομικής σταθερότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και 
βιώσιμης ανάπτυξης, το σχέδιο ανάκαμψης πρέπει να διασφαλίζει φιλόδοξες δημόσιες 
επενδύσεις που προωθούν την υγεία, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την ψηφιακή 
οικονομία και το περιβάλλον, αντιμετωπίζοντας παράλληλα με αποφασιστικό τρόπο τις 
διαρθρωτικές προκλήσεις· ζητεί το σχέδιο ανάκαμψης να λαμβάνει πλήρως υπόψη σε 
όλες τις διαστάσεις του τις ιδιαιτερότητες των εξόχως απόκεντρων περιοχών, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ·
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17. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι επιδεινούμενες ανισότητες και το ασύμμετρο 
δημόσιο χρέος που προκαλείται από την πανδημία της COVID-19 αντιμετωπίζονται με 
τη βοήθεια συγκεκριμένων μέτρων μη λιτότητας, συμπεριλαμβανομένων 
επιχορηγήσεων με μηδενικό επιτόκιο, και με την αμοιβαιοποίηση και την 
αναδιάρθρωση του νέου χρέους·

18. τονίζει ότι η επιδημία της COVID-19 κατέδειξε τις ελλείψεις της οικονομίας της 
αγοράς, με τον έλεγχο της παραγωγής και του εμπορίου από τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις και με τον διογκωμένο χρηματοπιστωτικό τομέα· πιστεύει ότι μια 
στρατηγική ανάκτησης θα πρέπει να εστιάζεται σε μακροπρόθεσμες δημόσιες 
επενδύσεις σε σημαντικούς τομείς της πραγματικής οικονομίας, οι οποίες θα 
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και δίκαιη ανάπτυξη και θα 
επιτύχουν φιλόδοξους στόχους για το κλίμα· επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για ένα 
σχέδιο δημόσιων επενδύσεων για την προώθηση της ανάπτυξης ενός δημόσιου 
παραγωγικού τομέα, ιδίως για στρατηγικούς τομείς όπως τα φάρμακα, τα υγειονομικά 
προϊόντα, ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα· 
τονίζει ότι οι κρατικές ενισχύσεις και κάθε άλλη μορφή χρηματοδοτικής στήριξης από 
τα κράτη μέλη και την ΕΕ πρέπει να χορηγούνται μόνο σε εταιρείες που δεν 
αποφεύγουν την καταβολή φόρων και δεν έχουν καταβάλει μερίσματα·

19. θεωρεί ότι η συνολική δέσμη των 540 δισεκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκε από το 
Eurogroup στις 9 Απριλίου 2020 θα ήταν εξαιρετικά ανεπαρκής υπό το πρίσμα των 
αυξημένων αναγκών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα εν λόγω μέσα είναι 
ουσιαστικά χρεωστικά μέσα, τα οποία θα οδηγήσουν σε έκρηξη του δημόσιου χρέους 
σε όλα τα κράτη μέλη· αντιτίθεται στο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, την 
περιορισμένη ικανότητα, την αιρεσιμότητα και την εποπτεία που συνδέονται με το 
ποσό των 240 δισεκατομμυρίων ευρώ που παρέχεται μέσω του ΕΜΣ, γεγονός που 
οδήγησε τα κράτη μέλη που χρειάζονται περισσότερο τη χρηματοδοτική συνδρομή να 
μην χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αυτά· καλεί το Eurogroup να επανεξετάσει τόσο το 
επίπεδο της συνδρομής όσο και τους όρους της πρότασής του·

20. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις στατιστικές μεθόδους της Επιτροπής, και ιδίως 
για τις υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές μόχλευσης που εφαρμόζει για τον σκοπό της 
παραγωγής κεφαλαίων· πιστεύει ακράδαντα ότι η απλή αλλαγή σήμανσης των 
υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων δεν θα είναι επαρκής για την επείγουσα ανάγκη 
οικονομικής ανάκαμψης και μετασχηματισμού·

21. επισημαίνει ότι η πανδημία της COVID-19 και η επακόλουθη οικονομική ύφεση, η 
αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης και η ακραία ανισότητα είναι εντελώς 
αλληλένδετα φαινόμενα· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τον προϋπολογισμό του 
σχεδίου για βιώσιμες επενδύσεις στα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ, για τη χρηματοδότηση 
μιας προοδευτικής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής και Πράσινης Συμφωνίας με στόχο τη 
μείωση των ανισοτήτων, τη δημιουργία εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας, την 
ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και την ετοιμότητα των συστημάτων 
υγείας για μελλοντικές πανδημίες, καθώς και την αντιμετώπιση της κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης όσον αφορά το κλίμα· τονίζει ότι το δημόσιο χρήμα θα πρέπει να 
διατίθεται για δημόσια έργα και να αποφέρει δημόσια οφέλη· θεωρεί ότι η ανακοίνωση 
της Επιτροπής «Επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη», της 14ης Ιανουαρίου 
2020, είναι ανεπαρκής και υπερβολικά εξαρτημένη από την κινητοποίηση ιδιωτικής 
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χρηματοδότησης με δημόσιες εγγυήσεις·

22. ζητεί τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σχεδίου στήριξης για τις ΜΜΕ και ιδίως για τους 
τομείς της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, του πολιτισμού, των μέσων ενημέρωσης, της 
δημιουργίας και του τουρισμού, που συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που έχουν 
πληγεί περισσότερο από την κρίση

23. καλεί τα κράτη μέλη, υπό το πρίσμα της πρόσφατης απόφασης του γερμανικού 
Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, να αλλάξουν επειγόντως την εντολή της 
ΕΚΤ προκειμένου να της δοθεί η δυνατότητα να ενεργεί ως πραγματικός δανειστής 
έσχατης ανάγκης παρόμοια με τις κεντρικές τράπεζες σε άλλες περιοχές δικαιοδοσίας, 
και να τεθεί υπό πλήρη δημοκρατικό έλεγχο· επισημαίνει ότι η Επιτροπή μπορεί να 
ξεπεράσει τις τρέχουσες νομικές δυσκολίες διατηρώντας τα ομόλογα έως ότου γίνουν οι 
απαραίτητες νομικές αλλαγές·

24. ζητεί την κατάργηση του συμφώνου σταθερότητας, της νομοθεσίας για την οικονομική 
διακυβέρνηση («εξάπτυχο» και «δίπτυχο»), του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της 
Συνθήκης περί προϋπολογισμού, και την αντικατάστασή τους από ένα Σύμφωνο για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση, το οποίο θα διασφαλίζει την απασχόληση, την 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και την προστασία του περιβάλλοντος· υπογραμμίζει 
ότι, με τον τρόπο αυτό, η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα αναπτύξουν τα αναγκαία περιθώρια 
ελιγμών για την προώθηση των δημόσιων επενδύσεων, τη χρηματοδότηση δημόσιων 
υπηρεσιών και των κοινωνικών λειτουργιών τους, την τόνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας, ιδίως στους παραγωγικούς τομείς, και τη δυνατότητα δημόσιας 
ιδιοκτησίας και ελέγχου των στρατηγικών τομέων της οικονομίας· υπογραμμίζει, 
επιπλέον, ότι αυτό θα εξασφαλίσει ότι η «ευελιξία» που επιτρέπεται πλέον από την ΕΕ 
δεν θα ακολουθηθεί από πολιτικές λιτότητας, οι οποίες έχουν οδηγήσει στη φτώχεια 
σημαντικά τμήματα των κοινωνιών, όπως συνέβη μετά την κρίση του 2008·

25. ζητεί την αναδιαπραγμάτευση των όρων, των προθεσμιών λήξης, των επιτοκίων και του 
ύψους του δημόσιου χρέους, επιτρέποντας τον αναπροσανατολισμό πόρων από την 
εξυπηρέτηση του χρέους στις επείγουσες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των 
κρατών μελών

26. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα για την ελαχιστοποίηση των παρενεργειών της 
αναγκαίας χαλάρωσης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, η οποία πιθανότατα θα 
διευρύνει το χάσμα μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ επιχειρήσεων·

27. τονίζει ότι η πρόσβαση σε οποιαδήποτε χρηματοδότηση για την ανάκαμψη πρέπει να 
σέβεται το κράτος δικαίου, να είναι σύμφωνη με τον στόχο των 1,5 βαθμών C της 
συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους μείωσης των εκπομπών για το 2030, να 
συμμορφώνεται με κοινωνικούς στόχους όπως η μείωση της φτώχειας και της 
εισοδηματικής ανισότητας, και να συνοδεύεται από καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, 
του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

28. καλεί την Επιτροπή να αποκλείσει τις υπεράκτιες εταιρείες και τις εταιρείες που έχουν 
εμπλακεί σε φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή ή φορολογική απάτη από τα προγράμματα 
της ΕΤΕπ για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της 
πανδημίας, καθώς και από άλλες δημόσιες ενισχύσεις που σχετίζονται με την COVID-
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19, ιδίως το ταμείο SURE για την ανεργία·

29. πιστεύει ότι ένας μηχανισμός φορολόγησης του άνθρακα στα σύνορα της ΕΕ, που θα 
φορολογεί αποτελεσματικά τον πρόσθετο άνθρακα που παράγεται από την παραγωγή 
εκτός ΕΕ και από τη μεταφορά σε αυτήν, θα πρέπει να συνδυαστεί με τη μεταφορά 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών μέσω της χορήγησης δωρεάν αδειών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

30. τονίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να πληρώσουν την κρίση 
αυτή· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν την 
ανάκαμψη μέσω φόρων ανάλογων προς τον πλούτο και το εισόδημα, να προτείνουν 
έναν φιλόδοξο φόρο περιουσίας, να θεσπίσουν έναν αποτελεσματικό αναλογικό φόρο 
εισοδήματος εταιρειών, ιδίως για εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα που έχουν 
επωφεληθεί από βραχυπρόθεσμες και κερδοσκοπικές συναλλαγές, και να στηρίξουν 
έναν φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών («φόρος Tobin»)·

31. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για την 
προστασία των θέσεων εργασίας και των μισθών των εκατομμυρίων εργαζομένων που 
πλήττονται από την κρίση, και να εγγυηθούν την υγεία και τις συνθήκες εργασίας όσων 
θεωρούνται απαραίτητοι κατά τη διάρκεια της κρίσης, υποστηρίζοντάς τους επίσης 
οικονομικά·

32. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να χρηματοδοτήσουν 
διασυνοριακά έργα για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης μέσω 
των χρηματοδοτικών πόρων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ), με έμφαση σε 
έργα μικρής κλίμακας, που θα μπορούσαν να είναι ζωτικής σημασίας για 
διασυνοριακές περιοχές και ευρωπεριφέρειες, και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες υγείας, 
μεταξύ άλλων με την προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών, και με την προσαρμογή 
του διοικητικού, κοινωνικού και ρυθμιστικού πλαισίου·

33. επιμένει ότι το σχέδιο ανάκαμψης και η αναθεωρημένη πρόταση για το ΠΔΠ πρέπει να 
διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση που διατίθεται για την ισότητα των φύλων, τα 
δικαιώματα των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των 
προγραμμάτων και να αντιμετωπιστεί ο δυσανάλογος αντίκτυπος που θα έχει η κρίση 
στις γυναίκες, τα κορίτσια και τις περιθωριοποιημένες ομάδες·

34. ζητεί να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι απαντήσεις στην κρίση που θα 
ακολουθήσει την τρέχουσα πανδημία δεν θα αφήσουν πίσω τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και έχουν ήδη περιθωριοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένων 
των μειονοτήτων και των ατόμων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών· ζητεί 
η αναθεωρημένη πρόταση για το ΠΔΠ και το σχέδιο ανάκαμψης να προσφέρουν 
επαρκείς και άμεσες επενδύσεις σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων μεταναστών και υπό την ηγεσία μειονοτήτων, να 
επικεντρώνονται σε εκείνες που υποστηρίζουν τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και 
να τους δίνουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν περισσότερα άτομα· ζητεί το νέο ΠΔΠ 
να διασφαλίζει ότι δεν θα μειωθούν οι πόροι για την υποδοχή μεταναστών και 
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προσφύγων και την πρώιμη ενσωμάτωση και ένταξή τους στο προτεινόμενο Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), και ότι οι ομάδες αυτές θα είναι 
επιλέξιμες για επαρκή στήριξη, ανεξάρτητα από το καθεστώς μετανάστη που έχουν·

35. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι το μόνο δημοκρατικά εκλεγμένο θεσμικό όργανο στην 
ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για τις ενδείξεις ότι υπονομεύεται ο ηγετικός του ρόλος στις 
διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2021-2027 και το σχέδιο ανάκαμψης· τονίζει ότι η 
δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη θα πρέπει να είναι ουσιαστική και να ενσωματώνεται 
στο νέο, φιλόδοξο και αναπροσανατολισμένο ΠΔΠ· καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να σεβαστούν τα προνόμια του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη και να 
εργαστούν με πλήρη διαφάνεια· τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει στην Επιτροπή και στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να φέρουν το Κοινοβούλιο σε μια θέση «ή αυτό ως έχει ή 
τίποτε»· τονίζει ότι όλα τα μέτρα που εφαρμόζει η Επιτροπή πρέπει να υπόκεινται σε 
κοινοβουλευτικό έλεγχο· ζητεί να ακυρωθούν οι αποφάσεις παραγκωνισμού του 
Κοινοβουλίου·

°

° °

36. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια 
και τους κοινωνικούς εταίρους των κρατών μελών.


