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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης για να 
ανταποκριθεί, μέσω της εφαρμογής μιας μακροπρόθεσμης και αποτελεσματικής 
στρατηγικής, στις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, ψηφιακές και 
δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη· χαιρετίζει την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία —και το επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη, 
που τη συνοδεύει— ως τη νέα στρατηγική πράσινης ανάπτυξης για την Ευρώπη, 
επικεντρωμένη στη βιωσιμότητα, τη συνοχή, την ευημερία των πολιτών, την κοινωνική 
δικαιοσύνη και τη μακροοικονομική σταθερότητα· υπογραμμίζει ότι η νέα αυτή 
στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται σε επενδύσεις και σε μια κοινωνικά δίκαιη 
μετάβαση, ώστε να εξασφαλίζεται σύγκλιση, δημιουργία θέσεων εργασίας, μείωση των 
ανισοτήτων και διαρκής ευημερία για το μέλλον, με παράλληλη συμμόρφωση προς 
τους περιορισμούς των φυσικών πόρων· επισημαίνει τη μετονομασία της ετήσιας 
στρατηγικής για την ανάπτυξη της Επιτροπής σε ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και αναμένει μια αλλαγή πολιτικής προς την επίτευξη του στόχου αυτού·

2. υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μπορεί να επηρεάσει τους 
ανθρώπους τόσο θετικά όσο και αρνητικά και μπορεί, ενδεχομένως, να έχει αρνητικά 
αναδιανεμητικά αποτελέσματα· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η διασφάλιση της εφαρμογής 
των αρχών της αλληλεγγύης και του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας, της φτώχειας των 
εργαζομένων και της εργασιακής ανασφάλειας, καθώς και της ανισότητας και του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων· υπογραμμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας 
να διασφαλιστεί ότι ένα νέο ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς δεν θα 
αφήνει στο περιθώριο τα άτομα που δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν πλήρως από τις 
ευκαιρίες που δημιουργεί το εν λόγω μοντέλο ανάπτυξης· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, δεξιότητες και 
εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, έρευνα και καινοτομία·

3. υπογραμμίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ως μέσου για τη διασφάλιση του 
συντονισμού και της συνοχής της μακροοικονομικής και της δημοσιονομικής 
πολιτικής, ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες και να υπάρξει συνεισφορά στη 
μακροοικονομική σταθερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη· εκφράζει ικανοποίηση για το 
γεγονός ότι δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην κλιματική και περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα και στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) στις εκθέσεις 
ανά χώρα, καθώς και στις δεσμεύσεις δυνάμει της Συμφωνίας του Παρισιού· θεωρεί ότι 
είναι εξόχως σημαντικό να διατηρηθεί ο αρχικός σκοπός και η λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, δεδομένου ότι αυτό θεσπίστηκε για να παρέχει ένα πλαίσιο 
συντονισμού των οικονομικών πολιτικών σε ολόκληρη την ΕΕ, και ότι η προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης με βιώσιμο τρόπο σημαίνει προώθηση υπεύθυνων 
δημοσιονομικών πολιτικών, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων·

4. εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση της νέας Επιτροπής να αναθεωρήσει τους 
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υφιστάμενους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου·

5. θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλεφθεί πρόσθετη ευελιξία ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
προσπάθειες των κρατών μελών για την υποστήριξη μιας δίκαιης και χωρίς 
αποκλεισμούς μετάβασης προς μια ανταγωνιστική και πράσινη οικονομία και να 
αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι τους οποίους ενέχει η κλιματική αλλαγή, 
συμπεριλαμβανομένης της επακόλουθης ενίσχυσης των περιφερειακών ανισοτήτων, 
μέσω της προώθησης, μεταξύ άλλων, βιώσιμων επενδύσεων για την επίτευξη 
μεγαλύτερης σύγκλισης· τονίζει τη σημασία της έγκρισης ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
αντασφάλισης επιδομάτων ανεργίας, με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών και 
οικονομικών ανισορροπιών·

6. χαιρετίζει τις εκθέσεις για τις επιδόσεις της ενιαίας αγοράς, οι οποίες θα καταρρίψουν 
τους μύθους γύρω από την προσέγγιση των «καθαρών συνεισφερόντων και καθαρών 
αποδεκτών» στον προϋπολογισμό της ΕΕ, με την παροχή στοιχείων που αποδεικνύουν 
τα οφέλη της πρόσβασης στην ενιαία αγορά για όλα τα κράτη μέλη και της 
αλληλεγγύης μεταξύ των οικονομιών μας· υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση των 
«καθαρών συνεισφερόντων και καθαρών αποδεκτών» δεν αναγνωρίζει ειδικότερα τα 
οφέλη που απορρέουν από την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών 
και προσώπων μεταξύ των χωρών της ΕΕ· ευελπιστεί ότι η μεταρρύθμιση και η 
ενίσχυση των ιδίων πόρων της ΕΕ θα συμβάλει επίσης στην κατάρριψη των μύθων που 
προαναφέρθηκαν·

7. τονίζει τη σημασία που έχουν ένας έγκαιρος και δεόντως και επαρκώς 
χρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός της ΕΕ και το αντίστοιχο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και των 
προσδοκιών των πολιτών και για τη σημαντική συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη στα 
κράτη μέλη· υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου που απαιτεί έναν ισχυρό και 
αξιόπιστο προϋπολογισμό της ΕΕ, χωρίς κανέναν περιορισμό στο επίπεδο των 
μακροχρόνιων πολιτικών της ΕΕ που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και μια 
συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ, ως προϋπόθεση 
για να δώσει την έγκρισή του· ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει μια πιο δίκαιη, πιο 
διαφανή, αυστηρή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την ενσωμάτωση της διάστασης 
του κλίματος και της βιοποικιλότητας· θεωρεί ότι αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει 
αναθεωρημένους δείκτες επιδόσεων για τον καθορισμό και την παρακολούθηση των 
δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, την πρόληψη της 
χρηματοδοτικής στήριξης για επιζήμια μέτρα, κατευθυντήριες γραμμές για να 
διασφαλιστεί ότι όλες οι δαπάνες της ΕΕ συνάδουν με τη δέσμευση δυνάμει της 
συμφωνίας του Παρισιού για συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη 
κάτω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου, και την παρακολούθηση του μεσοπρόθεσμου και 
μακροπρόθεσμου αντικτύπου της ενσωμάτωσης της διάστασης του κλίματος όσον 
αφορά τον μετριασμό και την προσαρμογή, με συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη 
διαδικασία· υπενθυμίζει ότι ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να 
συνεισφέρει ώστε η ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος και της βιοποικιλότητας 
να υπερβαίνει τα επίπεδα του στοχευόμενου μεριδίου δαπάνης μέσω της ενσωμάτωσης 
της διάστασης του κλίματος και της κοινωνικής διάστασης στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για όλα τα μεγάλα προγράμματα και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 
πολιτικής·
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8. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες έχουν διαφορετικά σημεία εκκίνησης και 
διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά τη μετάβαση και ότι, κατά συνέπεια, ορισμένα 
από αυτά θα εκτίθενται σε κίνδυνο σε διαφορετικό βαθμό λόγω των οικονομικών, 
γεωγραφικών και κοινωνικών τους διαστάσεων· τονίζει ότι δεν αγνοούνται οι 
προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί· θεωρεί ότι ο μηχανισμός δίκαιης μετάβασης 
πρέπει να διασφαλίζει κατάλληλη, δίκαιη, ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση 
για όλες τις περιφέρειες που έχουν πληγεί από τον μετασχηματισμό προς μια οικονομία 
με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα·

9. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντική η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης με μια κεντρική δημοσιονομική ικανότητα που θα είναι σε θέση να 
προσαρμόζεται στους μακροοικονομικούς κλυδωνισμούς με μέσα όπως το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Αντασφάλισης Επιδομάτων Ανεργίας και η Ευρωπαϊκή Λειτουργία 
Σταθεροποίησης Επενδύσεων· σημειώνει τις προτάσεις για δημιουργία ενός 
δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα στη ζώνη του ευρώ 
και ενός Προγράμματος Στήριξης Μεταρρυθμίσεων· θεωρεί ότι η δομή διακυβέρνησης 
του ανωτέρω δημοσιονομικού μέσου θα πρέπει να υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο 
και εκφράζει τον φόβο ότι, αν το μέσο είναι υπερβολικά ισχνό, διατρέχει τον κίνδυνο 
να είναι ασήμαντο σε μακροοικονομικό επίπεδο·

10. υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι για τους δημοσιονομικούς πόρους της ΕΕ και των 
κρατών μελών της η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του 
επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού με συντονισμένη προσπάθεια σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· υπενθυμίζει ότι η επένδυση σε αυτήν την προσπάθεια ενδυναμώνει 
χρηματοδοτικά τους εθνικούς προϋπολογισμούς πολύ ευκολότερα και πιο συστηματικά 
από οποιαδήποτε εξοικονόμηση εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ· θεωρεί ότι οι 
ψηφιακές τεχνολογίες θα ασκήσουν επίδραση στον τρόπο με τον οποίον δημιουργείται 
η προστιθέμενη αξία στην οικονομία και ότι το ευρωπαϊκό σύστημα φορολόγησης θα 
πρέπει να μεταρρυθμιστεί προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτόν τον μετασχηματισμό· 
υπογραμμίζει ότι κάθε φορολογική μεταρρύθμιση η οποία έχει ως στόχο τον οικολογικό 
προσανατολισμό των εθνικών προϋπολογισμών πρέπει να οδηγεί σε μια κοινωνικά 
ισορροπημένη φορολογική επιβάρυνση των φορολογουμένων·

11. σημειώνει ότι η λογοδοσία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα μπορούσε να βελτιωθεί 
περαιτέρω, μεταξύ άλλων στο στάδιο καθορισμού των προτεραιοτήτων του· παροτρύνει 
την Επιτροπή να εργαστεί με στόχο την ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου στη 
διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων και άλλων 
σχετικών ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
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