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Τροπολογία 1
Δημήτριος Παπαδημούλης, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0428/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, διοργανική συμφωνία, μέσο ανάκαμψης της ΕΕ 
και κανονισμός για το κράτος δικαίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 (πρώτο εδάφιο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις πολιτικές συμφωνίες, 
συμπεριλαμβανομένων κοινών και 
μονομερών δηλώσεων, στις οποίες 
κατέληξαν οι συννομοθέτες σχετικά με τον 
κανονισμό για το κράτος δικαίου στις 5 
Νοεμβρίου και σχετικά με το ΠΔΠ, τη 
διοργανική συμφωνία και το EURI στις 10 
Νοεμβρίου· επισημαίνει ότι οι εν λόγω 
ιστορικές πολιτικές συμφωνίες 
προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές 
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων κοινών 
και μονομερών δηλώσεων, στις οποίες 
κατέληξαν οι συννομοθέτες σχετικά με τον 
κανονισμό για το κράτος δικαίου στις 5 
Νοεμβρίου και σχετικά με το ΠΔΠ, τη 
διοργανική συμφωνία και το EURI στις 10 
Νοεμβρίου· επισημαίνει ότι οι εν λόγω 
ιστορικές πολιτικές συμφωνίες 
προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
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Τροπολογία 2
Δημήτριος Παπαδημούλης, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0428/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, διοργανική συμφωνία, μέσο ανάκαμψης της ΕΕ 
και κανονισμός για το κράτος δικαίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει την ιστορική σημασία 
της δέσμης μέτρων και των δυνατοτήτων 
της προκειμένου να εξασφαλιστεί ταχεία 
ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19 
και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 
της και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις 
της Ένωσης για την επόμενη επταετία, 
συμπεριλαμβανομένων της Πράσινης 
Συμφωνίας, της ψηφιακής μετάβασης και 
της διασφάλισης των αξιών της και των 
χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ·

2. υπενθυμίζει την ιστορική σημασία 
της δέσμης μέτρων και των δυνατοτήτων 
της προκειμένου να εξασφαλιστεί ταχεία 
ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19 
και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 
της και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις 
της Ένωσης για την επόμενη επταετία, 
συμπεριλαμβανομένων της Πράσινης 
Συμφωνίας, της ψηφιακής μετάβασης και 
της διασφάλισης των αξιών της και των 
χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι η δέσμη μέτρων 
υπολείπεται σημαντικά της αρχικής 
θέσης του Κοινοβουλίου και θα 
αποδειχθεί κατά πάσα πιθανότητα 
ανεπαρκής για την αντιμετώπιση των 
αυξημένων αναγκών, δεδομένων του 
σοβαρού χαρακτήρα του δεύτερου 
κύματος της πανδημίας COVID-19 και 
των ήδη οξυμένων προκλήσεων στους 
τομείς της υγείας, της κοινωνικής 
προστασίας, της οικονομίας, της 
εδαφικότητας, του περιβάλλοντος και της 
απασχόλησης·
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Τροπολογία 3
Δημήτριος Παπαδημούλης, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0428/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, διοργανική συμφωνία, μέσο ανάκαμψης της ΕΕ 
και κανονισμός για το κράτος δικαίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 2α. τονίζει τη σημασία της οριζόντιας 
ενσωμάτωσης των στόχων της 
συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών· υπογραμμίζει ότι οι αυξημένες 
περιβαλλοντικές προκλήσεις απαιτούν 
περισσότερο φιλόδοξους 
περιβαλλοντικούς στόχους, οι οποίοι θα 
πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότεροι 
από τον στόχο για καθαρή εγχώρια 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως 
το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
1990, όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της συμφωνίας του Παρισιού για 
περιορισμό της αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε 1,5 °C 
πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα· 
θεωρεί ότι για το ΠΔΠ 2021-2027 θα 
έπρεπε να είχε εγκριθεί στόχος 50% όσον 
αφορά τις δαπάνες για το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα·
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Τροπολογία 4
Δημήτριος Παπαδημούλης, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0428/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, διοργανική συμφωνία, μέσο ανάκαμψης της ΕΕ 
και κανονισμός για το κράτος δικαίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει εντούτοις τη βαθιά λύπη 
του διότι, εξαιτίας του κανόνα της 
ομοφωνίας στο Συμβούλιο, η έγκριση 
ολόκληρης της δέσμης, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων 
προγραμμάτων της ΕΕ για την περίοδο 
2021-2027, καθυστερεί υπερβολικά 
ολόκληρη τη διαδικασία· υπενθυμίζει ότι 
το περιεχόμενο των συμπερασμάτων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον 
κανονισμό περί γενικού καθεστώτος 
αιρεσιμότητας για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης είναι 
περιττό· υπενθυμίζει ότι η 
εφαρμοσιμότητα, ο σκοπός και το πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού για το κράτος 
δικαίου ορίζονται σαφώς στο νομικό 
κείμενο του εν λόγω κανονισμού·

4. εκφράζει εντούτοις τη βαθιά λύπη 
του διότι, εξαιτίας του κανόνα της 
ομοφωνίας στο Συμβούλιο, η έγκριση 
ολόκληρης της δέσμης, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων 
προγραμμάτων της ΕΕ για την περίοδο 
2021-2027, καθυστερεί υπερβολικά 
ολόκληρη τη διαδικασία· υπογραμμίζει τις 
ευρωπαϊκές θεμελιώδεις αξίες του 
σεβασμού του κράτους δικαίου και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ· 
υπενθυμίζει ότι το περιεχόμενο των 
συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό 
περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας 
για την προστασία του προϋπολογισμού 
της Ένωσης είναι περιττό· υπενθυμίζει ότι 
η εφαρμοσιμότητα, ο σκοπός και το πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού για το κράτος 
δικαίου ορίζονται σαφώς στο νομικό 
κείμενο του εν λόγω κανονισμού· 
απορρίπτει, συνεπώς, κάθε προσπάθεια 
ερμηνείας του κειμένου κατά τρόπο που 
αποσκοπεί στην αποδυνάμωση της 
νομικά δεσμευτικής ισχύος του και της 
εκτελεστότητάς του·
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Τροπολογία 5
Δημήτριος Παπαδημούλης, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0428/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, διοργανική συμφωνία, μέσο ανάκαμψης της ΕΕ 
και κανονισμός για το κράτος δικαίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 4α. τονίζει τις ελλείψεις όσον αφορά 
τη δεσμευτική και έγκαιρη καθιέρωση 
νέων ιδίων πόρων, ιδίως σε σχέση με την 
καθιέρωση φόρου επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
θεσπιστεί φόρος επί της καθαρής 
περιουσίας, ο οποίος θα συμβάλει στη 
χρηματοδότηση των προσπαθειών για 
ανάκαμψη, θα αντιμετωπίσει την 
ανισότητα του πλούτου και θα αποτελέσει 
απτή έκφραση αλληλεγγύης για την 
καταπολέμηση της πανδημίας COVID-
19·
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Τροπολογία 6
Δημήτριος Παπαδημούλης, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0428/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, διοργανική συμφωνία, μέσο ανάκαμψης της ΕΕ 
και κανονισμός για το κράτος δικαίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 4β. επαναλαμβάνει τη σταθερή του 
θέση να τεθεί τέρμα σε όλες τις 
εκπτώσεις και τους διορθωτικούς 
μηχανισμούς από την 1η Ιανουαρίου 
2021· εκφράζει, εν προκειμένω, την 
αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όχι μόνο 
διατήρησε τις εκπτώσεις προς όφελος 
συγκεκριμένων κρατών μελών, αλλά και 
τις αύξησε·
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Τροπολογία 7
Δημήτριος Παπαδημούλης, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0428/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, διοργανική συμφωνία, μέσο ανάκαμψης της ΕΕ 
και κανονισμός για το κράτος δικαίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 4γ. ζητεί, οι υπεράκτιες εταιρείες και 
οι εταιρείες που ενέχονται σε φορολογική 
απάτη, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή να 
αποκλειστούν από τα ταμεία, τα 
προγράμματα και τα καθεστώτα 
κρατικών ενισχύσεων που αποσκοπούν 
στην αντιμετώπιση των οικονομικών και 
κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας 
COVID-19· εκφράζει την ανησυχία του 
για τις μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των 
εθνικών σχεδίων ανάκαμψης, δεδομένων 
των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών 
μελών όσον αφορά τα οικονομικά μέσα, 
οι οποίες ενδέχεται να θέσουν ορισμένα 
κράτη μέλη σε σοβαρά μειονεκτική θέση·
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