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22.7.2020 B9-0229/11

Τροπολογία 11
Malin Björk, Nikolaj Villumsen
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 
Ιουλίου 2020

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το 
γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
αποδυνάμωσε σημαντικά τις προσπάθειες 
της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για 
την προάσπιση του κράτους δικαίου, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας στο πλαίσιο του ΠΔΠ και του 
μέσου ΕΕ-Επόμενη Γενεά (NGEU)· 
επαναβεβαιώνει το αίτημά του για 
ολοκλήρωση των εργασιών του 
συννομοθέτη όσον αφορά τον 
προτεινόμενο μηχανισμό της Επιτροπής 
για την προστασία του προϋπολογισμού 
της ΕΕ σε περίπτωση συστημικής απειλής 
για τις αξίες που κατοχυρώνονται στο 
άρθρο 2 της ΣΕΕ, και όταν διακυβεύονται 
τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης· 
τονίζει ότι, για να είναι αποτελεσματικός, ο 
εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να 
ενεργοποιείται με «αντίστροφη ειδική 
πλειοψηφία»· υπογραμμίζει ότι ο 
μηχανισμός αυτός δεν πρέπει να επηρεάζει 
την υποχρέωση των κρατικών φορέων ή 
των κρατών μελών να πραγματοποιούν 
πληρωμές στους τελικούς δικαιούχους ή 
αποδέκτες· υπογραμμίζει ότι ο κανονισμός 
για το κράτος δικαίου θα εγκριθεί με 
συναπόφαση·

9. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το 
γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
αποδυνάμωσε σημαντικά τις προσπάθειες 
της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για 
την προάσπιση του κράτους δικαίου, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας στο πλαίσιο του ΠΔΠ και του 
μέσου ΕΕ-Επόμενη Γενεά (NGEU)· 
δηλώνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δεν θα δώσει την έγκρισή του για το ΠΔΠ 
2021-2027, αν δεν υποβληθεί δεσμευτικός 
μηχανισμός αιρεσιμότητας ως 
αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. 
επαναβεβαιώνει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, 
το αίτημά του για ολοκλήρωση των 
εργασιών του συννομοθέτη όσον αφορά 
τον προτεινόμενο μηχανισμό της 
Επιτροπής για την προστασία του 
προϋπολογισμού της ΕΕ σε περίπτωση 
συστημικής απειλής για τις αξίες που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, και 
όταν διακυβεύονται τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης· τονίζει ότι, για 
να είναι αποτελεσματικός, ο εν λόγω 
μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με 
«αντίστροφη ειδική πλειοψηφία»· 
υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός αυτός δεν 
πρέπει να επηρεάζει την υποχρέωση των 
κρατικών φορέων ή των κρατών μελών να 
πραγματοποιούν πληρωμές στους τελικούς 
δικαιούχους ή αποδέκτες· υπογραμμίζει ότι 
ο κανονισμός για το κράτος δικαίου θα 
εγκριθεί με συναπόφαση·
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22.7.2020 B9-0229/12

Τροπολογία 12
Manuel Bompard
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 
Ιουλίου 2020

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η εν λόγω 
μεταρρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
μια δέσμη νέων ιδίων πόρων, η οποία 
πρέπει να ενσωματωθεί στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης από την 1η 
Ιανουαρίου 2021· τονίζει ότι η συνεισφορά 
για τα πλαστικά αποτελεί απλώς ένα πρώτο 
μερικό βήμα για την εκπλήρωση των 
προσδοκιών του Κοινοβουλίου· προτίθεται 
να διαπραγματευθεί ένα νομικά 
δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα που θα 
συμφωνηθεί από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή για τη μεταγενέστερη 
εισαγωγή επιπρόσθετων νέων ιδίων πόρων 
κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 
επόμενου ΠΔΠ, όπως το σύστημα 
εμπορίας εκπομπών (και τα έσοδα που θα 
προκύψουν από οποιαδήποτε μελλοντική 
διεύρυνση), ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, ένας ψηφιακός 
φόρος, ο φόρος επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και η 
κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας 
εταιρειών· ζητεί να χρησιμοποιηθεί η 
ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 
προκειμένου να προστεθούν, εφόσον είναι 
αναγκαίο, επιπρόσθετοι ίδιοι πόροι στο 
δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ 2021-2027, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη 
του στόχου έως το τέλος του ΠΔΠ 2021-
2027·

11. τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η εν λόγω 
μεταρρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
μια δέσμη νέων ιδίων πόρων, η οποία 
πρέπει να ενσωματωθεί στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης από την 1η 
Ιανουαρίου 2021· τονίζει ότι η συνεισφορά 
για τα πλαστικά αποτελεί απλώς ένα πρώτο 
μερικό βήμα για την εκπλήρωση των 
προσδοκιών του Κοινοβουλίου· προτίθεται 
να διαπραγματευθεί ένα νομικά 
δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα που θα 
συμφωνηθεί από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή για τη μεταγενέστερη 
εισαγωγή επιπρόσθετων νέων ιδίων πόρων 
κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 
επόμενου ΠΔΠ, όπως το σύστημα 
εμπορίας εκπομπών (και τα έσοδα που θα 
προκύψουν από οποιαδήποτε μελλοντική 
διεύρυνση), ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, ένας ψηφιακός 
φόρος, ο φόρος επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ένας 
φόρος περιουσίας, ένας φόρος κηροζίνης, 
ένας ειδικός φόρος επί ακούσιων κερδών 
και η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας 
εταιρειών· ζητεί να χρησιμοποιηθεί η 
ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 
προκειμένου να προστεθούν, εφόσον είναι 
αναγκαίο, επιπρόσθετοι ίδιοι πόροι στο 
δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ 2021-2027, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη 
του στόχου έως το τέλος του ΠΔΠ 2021-
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22.7.2020 B9-0229/13

Τροπολογία 13
Marc Botenga
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 
Ιουλίου 2020

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η εν 
λόγω μεταρρύθμιση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μια δέσμη νέων ιδίων 
πόρων, η οποία πρέπει να ενσωματωθεί 
στον προϋπολογισμό της Ένωσης από την 
1η Ιανουαρίου 2021· τονίζει ότι η 
συνεισφορά για τα πλαστικά αποτελεί 
απλώς ένα πρώτο μερικό βήμα για την 
εκπλήρωση των προσδοκιών του 
Κοινοβουλίου· προτίθεται να 
διαπραγματευθεί ένα νομικά δεσμευτικό 
χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί από 
την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
για τη μεταγενέστερη εισαγωγή 
επιπρόσθετων νέων ιδίων πόρων κατά τη 
διάρκεια του πρώτου μισού του επόμενου 
ΠΔΠ, όπως το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών (και τα έσοδα που θα 
προκύψουν από οποιαδήποτε μελλοντική 
διεύρυνση), ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, ένας ψηφιακός 
φόρος, ο φόρος επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και η 
κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας 
εταιρειών· ζητεί να χρησιμοποιηθεί η 
ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 
προκειμένου να προστεθούν, εφόσον είναι 
αναγκαίο, επιπρόσθετοι ίδιοι πόροι στο 
δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ 2021-2027, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη 
του στόχου έως το τέλος του ΠΔΠ 2021-
2027·

11. τονίζει ότι οι νέοι ίδιοι πόροι δεν 
θα πρέπει να αποβαίνουν εις βάρος των 
εργαζομένων, και καλεί, συνεπώς, την 
Ένωση και τα κράτη μέλη να 
χρηματοδοτήσουν την ανάκαμψη μέσω 
φόρων που στοχεύουν τόσο τις μεγάλες 
πολυεθνικές εταιρείες όσο και τους πιο 
εύπορους ιδιώτες, 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·
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22.7.2020 B9-0229/14

Τροπολογία 14
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 
Ιουλίου 2020

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. εκφράζει την απογοήτευσή του για 
την έλλειψη σαφούς δέσμευσης υπέρ της 
πράσινης μετάβασης· πιστεύει ότι το 50% 
του ΠΔΠ και του ταμείου ανάκαμψης θα 
πρέπει να διατεθεί σε δαπάνες για το 
κλίμα και τη βιοποικιλότητα· επιμένει ότι 
οι δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα 
και τη βιοποικιλότητα πρέπει να 
παρακολουθούνται με μια πιο αξιόπιστη, 
διαφανή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία 
από ό,τι το τρέχον σύστημα δεικτών του 
Ρίο, του ΟΟΣΑ, βασιζόμενη στην αρχή 
της συντηρητικότητας, πράγμα που 
σημαίνει μεταξύ άλλων μείωση του 
μεριδίου των δαπανών που έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα επί της συνολικής 
χρηματοδότησης·
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22.7.2020 B9-0229/15

Τροπολογία 15
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 
Ιουλίου 2020

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. επισημαίνει ότι η συμβολή της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) στις 
δαπάνες για το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα έχει υπερτιμηθεί σε 
μεγάλο βαθμό, όπως τονίζει το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο· 
λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα της 
ειδικής έκθεσης αριθ. 13/2020 του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
σύμφωνα με τα οποία η ΚΓΠ για την 
περίοδο 2014-2020 δεν συνέβαλε στην 
ανάσχεση της μείωσης της 
βιοποικιλότητας· τονίζει, εν προκειμένω, 
την ανάγκη να καταργηθούν όλες οι 
επιζήμιες γεωργικές επιδοτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εκστρατειών 
προώθησης προϊόντων ζωικής 
προέλευσης·

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/16

Τροπολογία 16
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 
Ιουλίου 2020

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι η ενσωμάτωση της 
διάστασης του κλίματος στο ΠΔΠ και το 
ταμείο ανάκαμψης πρέπει να 
πραγματοποιείται κατά τρόπο κοινωνικά 
δίκαιο και ότι πρέπει να διασφαλίζεται 
ότι οι επιβαρύνσεις ακολουθούν την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει» και δεν 
πραγματοποιούνται εις βάρος των πλέον 
ευπαθών ατόμων και κοινοτήτων· 
επισημαίνει εν προκειμένω την ανάγκη 
εξασφάλισης καλών και αξιοπρεπών 
θέσεων εργασίας για τους εργαζόμενους 
σε τομείς που επηρεάζονται από την 
πράσινη μετάβαση, προκειμένου να 
διασφαλιστεί μια οικονομική ανάκαμψη 
βιώσιμη τόσο από κοινωνική όσο και από 
περιβαλλοντική άποψη·

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/17

Τροπολογία 17
Marc Botenga, Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 
Ιουλίου 2020

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι οι διοργανικές 
διαπραγματεύσεις θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τα αριθμητικά στοιχεία για 
το ΠΔΠ ανά τομέα και ανά πρόγραμμα· 
επισημαίνει ότι τα εμβληματικά 
προγράμματα αντιμετωπίζουν σήμερα τον 
κίνδυνο άμεσης πτώσης της 
χρηματοδότησής τους μεταξύ 2020 και 
2021· επισημαίνει περαιτέρω ότι, από το 
2024, ο προϋπολογισμός της ΕΕ συνολικά 
θα βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα του 
2020, θέτοντας σε κίνδυνο τις δεσμεύσεις 
και τις προτεραιότητες της ΕΕ, ιδίως την 
Πράσινη Συμφωνία και το ψηφιακό 
θεματολόγιο· επιμένει ότι οι στοχευμένες 
αυξήσεις επιπλέον των αριθμών που 
προτείνονται από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο πρέπει να αφορούν ειδικώς 
προγράμματα που συνδέονται με το κλίμα, 
την ψηφιακή μετάβαση, την υγεία, τη 
νεολαία, τον πολιτισμό, τις υποδομές, την 
έρευνα, τη διαχείριση των συνόρων και 
την αλληλεγγύη (όπως το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», το InvestEU, το 
Erasmus+, η εγγύηση για τα παιδιά, το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, η ψηφιακή 
Ευρώπη, η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη», το LIFE +, το EU4health, το 
Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση 
των συνόρων, το πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη», το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα και αξίες», το Ευρωπαϊκό 

14. τονίζει ότι οι διοργανικές 
διαπραγματεύσεις θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τα αριθμητικά στοιχεία για 
το ΠΔΠ ανά τομέα και ανά πρόγραμμα· 
επισημαίνει ότι τα εμβληματικά 
προγράμματα αντιμετωπίζουν σήμερα τον 
κίνδυνο άμεσης πτώσης της 
χρηματοδότησής τους μεταξύ 2020 και 
2021· επισημαίνει περαιτέρω ότι, από το 
2024, ο προϋπολογισμός της ΕΕ συνολικά 
θα βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα του 
2020, θέτοντας σε κίνδυνο τις δεσμεύσεις 
και τις προτεραιότητες της ΕΕ, ιδίως την 
Πράσινη Συμφωνία και το ψηφιακό 
θεματολόγιο· επιμένει ότι οι στοχευμένες 
αυξήσεις επιπλέον των αριθμών που 
προτείνονται από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο πρέπει να αφορούν ειδικώς 
προγράμματα που συνδέονται με το κλίμα, 
την ψηφιακή μετάβαση, την υγεία, τη 
νεολαία, τον πολιτισμό, τις υποδομές, την 
έρευνα, τη διαχείριση των συνόρων και 
την αλληλεγγύη (όπως το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», το InvestEU, το 
Erasmus+, η εγγύηση για τα παιδιά, το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, η ψηφιακή 
Ευρώπη, η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη», το LIFE +, το EU4health, το 
Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση 
των συνόρων, το πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη», το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα και αξίες», ο Μηχανισμός 
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Ταμείο Άμυνας, ο Μηχανισμός Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
(NDICI) και η ανθρωπιστική βοήθεια), 
καθώς και σχετικούς οργανισμούς της ΕΕ 
και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία·

Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς 
Συνεργασίας (NDICI) και η ανθρωπιστική 
βοήθεια), καθώς και σχετικούς 
οργανισμούς της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία·

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/18

Τροπολογία 18
Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 
Ιουλίου 2020

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι, για να ευθυγραμμιστούν 
οι πολιτικές προτεραιότητες με τα 
προγράμματα δαπανών, είναι υψίστης 
σημασίας να συμπεριληφθούν οριζόντιες 
αρχές τόσο στον κανονισμό για το ΠΔΠ 
όσο και στον κανονισμό για το NGEU, 
αλλά και σε όλες τις άλλες σχετικές 
νομοθετικές πράξεις, όπως οι Στόχοι 
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, η επιδίωξη των ανταγωνιστικών 
και μελλοντοστρεφών μακροπρόθεσμων 
στόχων της ΕΕ, μια δίκαιη και χωρίς 
κοινωνικούς αποκλεισμούς μετάβαση, ένας 
νομικά δεσμευτικός στόχος δαπανών για 
το κλίμα στο 30 % και ένας στόχος 
δαπανών σχετικά με τη βιοποικιλότητα στο 
10 %· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει 
να εγκριθεί ταχέως μια διαφανής, 
ολοκληρωμένη και ουσιαστική 
μεθοδολογία παρακολούθησης, η οποία θα 
προσαρμοστεί, εάν χρειαστεί, κατά την 
ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, τόσο για 
τις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα 
όσο και για τις δαπάνες που σχετίζονται με 
τη βιοποικιλότητα· επισημαίνει την ανάγκη 
να κατοχυρωθεί, και στους δύο 
κανονισμούς του ΠΔΠ και του NGEU, η 
αρχή του «μη βλάπτειν»· επισημαίνει, 
επιπλέον, την ανάγκη σταδιακής 
κατάργησης των επιδοτήσεων για τα 
ορυκτά καύσιμα· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο παραπομπής στον 

15. τονίζει ότι, για να ευθυγραμμιστούν 
οι πολιτικές προτεραιότητες με τα 
προγράμματα δαπανών, είναι υψίστης 
σημασίας να συμπεριληφθούν οριζόντιες 
αρχές τόσο στον κανονισμό για το ΠΔΠ 
όσο και στον κανονισμό για το NGEU, 
αλλά και σε όλες τις άλλες σχετικές 
νομοθετικές πράξεις, όπως οι Στόχοι 
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, η επιδίωξη των ανταγωνιστικών 
και μελλοντοστρεφών μακροπρόθεσμων 
στόχων της ΕΕ, μια δίκαιη και χωρίς 
κοινωνικούς αποκλεισμούς μετάβαση, ένας 
νομικά δεσμευτικός στόχος δαπανών για 
το κλίμα στο 30 % και ένας στόχος 
δαπανών σχετικά με τη βιοποικιλότητα στο 
10 %· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει 
να εγκριθεί ταχέως μια διαφανής, 
ολοκληρωμένη και ουσιαστική 
μεθοδολογία παρακολούθησης, η οποία θα 
προσαρμοστεί, εάν χρειαστεί, κατά την 
ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, τόσο για 
τις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα 
όσο και για τις δαπάνες που σχετίζονται με 
τη βιοποικιλότητα· επισημαίνει την ανάγκη 
να κατοχυρωθούν, και στους δύο 
κανονισμούς του ΠΔΠ και του NGEU, οι 
αρχές του «μη βλάπτειν» και «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», σε όλους τους τομείς· 
επισημαίνει, επιπλέον, την ανάγκη 
σταδιακής κατάργησης των επιδοτήσεων 
για τα ορυκτά καύσιμα· καλεί την 



AM\1210649EL.docx PE655.408v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

κανονισμό για την ταξινόμηση 
προκειμένου για τις επενδύσεις·

Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
παραπομπής στον κανονισμό για την 
ταξινόμηση προκειμένου για τις 
επενδύσεις· υπογραμμίζει, επιπλέον, εν 
προκειμένω την κοινή ευθύνη της ΕΕ για 
υπέρβαση της κρίσης COVID 19 σε 
παγκόσμια κλίμακα, ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/19

Τροπολογία 19
João Ferreira, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 
Ιουλίου 2020

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. θεωρεί ότι οι επενδυτικές επιλογές 
πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις 
πραγματικές ανάγκες των λαών και των 
κρατών μελών· καταγγέλλει και 
απορρίπτει κάθε μορφή οικονομικής και 
πολιτικής αιρεσιμότητας που 
κατοχυρώνεται στην παρούσα συμφωνία 
του Συμβουλίου, είτε για τη χρήση 
κονδυλίων του ΠΔΠ είτε για τη χρήση 
κονδυλίων από το σχέδιο ανάκαμψης, η 
οποία έχει ως στόχο την παρέμβαση στις 
κυρίαρχες αποφάσεις των κρατών, ιδίως 
όσον αφορά τον προγραμματισμό και την 
εκτέλεση των κονδυλίων·

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/20

Τροπολογία 20
João Ferreira, Sandra Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 
Ιουλίου 2020

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. θεωρεί το Ταμείο Ανάκαμψης 
ανεπαρκές σε σχέση με τις υφιστάμενες 
επενδυτικές ανάγκες· προειδοποιεί ότι το 
Ταμείο αυτό αντιπροσωπεύει, τόσο στη 
συνιστώσα των δανείων όσο και στη 
συνιστώσα «επιχορηγήσεις», πρόβλεψη 
κονδυλίων που θα επιστραφούν αργότερα, 
είτε μέσω της αποπληρωμής του ποσού 
του δανείου είτε με τη μείωση των 
μελλοντικών δημοσιονομικών μεταφορών 
από το 2028 και μετά·

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/21

Τροπολογία 21
Marc Botenga
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 
Ιουλίου 2020

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι ένα σαφές και 
ρεαλιστικό σχέδιο αποπληρωμής είναι το 
κλειδί για τη συνολική επιτυχία του NGEU 
και αντιπροσωπεύει μια δοκιμή 
αξιοπιστίας για την ΕΕ στο σύνολό της· 
πιστεύει ότι η αποπληρωμή του χρέους δεν 
πρέπει να γίνει εις βάρος των μελλοντικών 
προϋπολογισμών και των μελλοντικών 
γενεών Ευρωπαίων και ότι θα πρέπει να 
ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν· ζητεί 
οι δαπάνες RRF να επισημαίνονται σαφώς 
ως τέτοιες και να υπόκεινται στις 
κατάλληλες απαιτήσεις διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
δημοσίευσης για τον κατάλογο των 
τελικών δικαιούχων·

23. τονίζει ότι ένα σαφές και 
ρεαλιστικό σχέδιο αποπληρωμής είναι το 
κλειδί για τη συνολική επιτυχία του NGEU 
και αντιπροσωπεύει μια δοκιμή 
αξιοπιστίας για την ΕΕ στο σύνολό της· 
πιστεύει ότι η αποπληρωμή του χρέους δεν 
πρέπει να γίνει εις βάρος των κοινωνικών 
δικαιωμάτων, των μισθών, των 
συντάξεων ή των δημόσιων υπηρεσιών, 
των μελλοντικών προϋπολογισμών και των 
μελλοντικών γενεών Ευρωπαίων και ότι θα 
πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο 
δυνατόν· ζητεί οι δαπάνες RRF να 
επισημαίνονται σαφώς ως τέτοιες και να 
υπόκεινται στις κατάλληλες απαιτήσεις 
διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων δημοσίευσης για τον 
κατάλογο των τελικών δικαιούχων·

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/22

Τροπολογία 22
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 
Ιουλίου 2020

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. εκφράζει βαθιά αποδοκιμασία για 
το γεγονός ότι η συμφωνία δεν 
διασφαλίζει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή παρέχεται μόνο σε επιχειρήσεις 
που τηρούν την εφαρμοστέα συλλογική 
σύμβαση ούτε ότι οι αποδέκτριες 
επιχειρήσεις δεν προβαίνουν στην 
επαναγορά μετοχών ή στην καταβολή 
μερισμάτων σε μετόχους και στην 
πληρωμή μπόνους στα εκτελεστικά 
στελέχη· εκφράζει , επίσης, την 
αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η 
συμφωνία δεν διασφαλίζει ότι οι κρατικές 
ενισχύσεις και η χρηματοδοτική 
συνδρομή δεν θα παρέχονται σε εταιρείες 
που είναι καταχωρημένες σε χώρες οι 
οποίες περιλαμβάνονται στον ενωσιακό 
κατάλογο μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών 
φορολογικής δικαιοδοσίας·

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/23

Τροπολογία 23
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 
Ιουλίου 2020

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για 
τη σημαντική απώλεια δημοσίων εσόδων 
λόγω φοροαποφυγής που συνδέεται με 
κράτη μέλη της ΕΕ· θεωρεί θεμελιώδες, 
να εξαιρούνται από τα καθεστώτα 
χρηματοδοτικής συνδρομής οι εταιρείες 
που έχουν τη βάση τους σε φορολογικούς 
παραδείσους εντός της ΕΕ·

Or. en


