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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για μια Βιώσιμη Ευρώπη – Τρόποι χρηματοδότησης 
της Πράσινης Συμφωνίας
(2020/2058(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με 
το Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Επενδυτικό Σχέδιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας (COM(2020)0021),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2015)0640) και το ψήφισμά του της 15ης 
Ιανουαρίου 20201,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2018, σχετικά με την 
έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027 (COM(2018)0322) και την τροποποιημένη 
πρόταση της 28ης Μαΐου 2020 (COM(2020)0443), καθώς και την τροποποιημένη 
πρόταση, της 28ης Μαΐου 2020, για την έκδοση απόφασης σχετικά με το σύστημα των 
ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2020)0445),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Η ώρα 
της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά» (COM(2020)0456) 
και τις συνοδευτικές νομοθετικές προτάσεις,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/410, της 14ης Μαρτίου 2018, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών 
μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/18142, η οποία περιλαμβάνει το Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού και το Ταμείο Καινοτομίας,

– 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 συμφωνίας3,

– 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 πολιτών4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τη δίκαιη 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
2 ΕΕ L 76 της 19.3.2018, σ. 3.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0449.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0032.
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φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία: BEPS 2.05,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη 
δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών 
της6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαΐου 2020 σχετικά με το νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης7,

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση και τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου 
σχετικά με τους ιδίους πόρους,

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για 
τη βιώσιμη χρηματοδότηση,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2018, σχετικά με το 
σχέδιο δράσης για τη χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης (COM(2018)0097),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαΐου 2018 σχετικά με τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση8,

– έχοντας υπόψη τις Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις της Επιτροπής: Άνοιξη 2020,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της 
Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 58 του 
Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής 
Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0000/2020),

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό στοιχείο 
για την επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη 
και ανθεκτική οικονομία· 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της Επιτροπής, το 
οποίο έχει στο επίκεντρό του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· υποστηρίζει ότι οι 
δημόσιες επενδύσεις θα πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη αρχή του «μη 
βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να 

5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0102.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0124.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0215.

http://www.europarl.europa.eu/committees/el/agri/
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εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990 και επίτευξης 
της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050·

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα εξαρτηθεί από 
την επάρκεια της χρηματοδότησης·

4. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με τη σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την 
κινητοποίηση ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2030, δεδομένων των αρνητικών 
οικονομικών προοπτικών μετά την κρίση της νόσου COVID-19· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη διαφάνεια στα ζητήματα χρηματοδότησης, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά την αισιόδοξη πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης ή την 
έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την παρέκταση ορισμένων ποσών· διερωτάται, επίσης, 
με ποιον τρόπο το νέο ΠΔΠ, με τη μορφή που έχει στις αναθεωρημένες προτάσεις της 
Επιτροπής, της 27ης και της 28ης Μαΐου 2020, θα καταστήσει δυνατή την επίτευξη των 
στόχων του SEIP·

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο, θα κατευθύνεται στις πολιτικές και τα προγράμματα με το υψηλότερο 
δυναμικό συμβολής στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και προσδοκά ότι η 
επικείμενη μεθοδολογία της Επιτροπής για την παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την ταξινομία 
της ΕΕ·

6. πιστεύει ότι η δημόσια και η ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να σέβονται την 
ταξινομία της ΕΕ και την αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι πολιτικές και η χρηματοδότηση της ΕΕ, μεταξύ των οποίων ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ, τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω του Next 
Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η χρηματοδότηση 
από την ΕΤΕπ, δεν συμβάλλουν σε στόχους, έργα και δραστηριότητες που βλάπτουν 
σοβαρά κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς στόχους·

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε ιδιαίτερα 
ρυπογόνες και επιβλαβείς βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν οικονομικά εφικτές 
εναλλακτικές λύσεις, με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των κρατών μελών να 
επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα·

Προϋπολογισμός της ΕΕ: στοχοθέτηση, ενεργοποίηση και καταλυτική επίδραση στους 
χρηματοδοτικούς πόρους 

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του προϋπολογισμού της ΕΕ για την υλοποίηση του SEIP· 
επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει πάντοτε να 
χρηματοδοτούνται από πρόσθετες πιστώσεις και όχι να έχουν αρνητική επίδραση σε 
άλλες πολιτικές·

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει της 
συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα πρέπει να 
υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, το οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα επίπεδα στοχευόμενων 
μεριδίων δαπανών της τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 2021-2027 και 30 % 
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το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027·

10. επικροτεί την πρόταση να ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), μεταξύ 
άλλων με πρόσθετα κονδύλια από το Next Generation EU, και οι δύο πρόσθετοι 
πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή ένα ειδικό καθεστώς στο 
πλαίσιο του InvestEU και ένας μηχανισμός δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που θα 
συμβάλουν στην άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων που έχει η μετάβαση στην 
κλιματική ουδετερότητα στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ·

11. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU στην υλοποίηση και τη λειτουργία του SEIP και 
θεωρεί ότι θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης, δίκαιης και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την πρόταση της Επιτροπής να 
ενισχυθούν το μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος· επικροτεί την 
πρόταση να δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών επενδύσεων στο πλαίσιο του 
InvestEU, για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε βασικές τεχνολογίες και 
αλυσίδες αξίας·

12. σημειώνει ότι το Ταμείο Καινοτομίας και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να 
συμβάλουν σημαντικά στη βιώσιμη μετάβαση, και εκφράζει την ικανοποίησή του ιδίως 
για το γεγονός ότι το Ταμείο Εκσυγχρονισμού έχει σχεδιαστεί για τη στήριξη 
επενδύσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε 10 οικονομικά ασθενέστερα 
κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση μιας 
δίκαιης μετάβασης·

13. υποστηρίζει την καινοτόμο προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή δηλώνοντας ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα και μέσω 
της πλευράς των εσόδων·

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές για νέους 
ίδιους πόρους, και καλεί την Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους που να 
αντιστοιχούν στους βασικούς στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος· ζητεί, 
ως εκ τούτου, να θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα έσοδα από τους 
πλειστηριασμούς του συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια συνεισφορά επί των μη 
ανακυκλούμενων πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, τον μελλοντικό μηχανισμό 
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών 
ή έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

Νομισματικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – διευκόλυνση της υλοποίησης της 
Πράσινης Συμφωνίας

15. επικροτεί τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να 
αναθεωρήσει την πολιτική της για τη δανειοδότηση στον τομέα της ενέργειας και να 
διαθέτει το 50 % των πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα· καλεί την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα διάφορα ενεργειακά 
μείγματα των κρατών μελών και αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση·
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16. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες 
και ιδρύματα και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη χρηματοδότηση βιώσιμων 
έργων, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού·

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει την ανάπτυξη 
μιας ταξινομίας ως μέσο για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών 
παραμέτρων στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· καλεί την ΕΚΤ να 
αξιολογήσει κατά πόσον είναι εφικτό να συμπεριληφθούν κριτήρια βιωσιμότητας στο 
πλαίσιο ασφαλειών της και στην ετήσια διαδικασία της για την προσομοίωση ακραίων 
καταστάσεων, εξετάζοντας παράλληλα τρόπους για τη διοχέτευση δανείων σε 
επενδύσεις ενεργειακής μετάβασης και στην ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19·

Κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων για μια βιώσιμη ανάκαμψη

18. υποστηρίζει την ανανέωση της στρατηγικής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα οικολογικό σήμα της ΕΕ για χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα, για ένα πρότυπο πράσινων ομολόγων της ΕΕ, και για πιο αξιόπιστα, 
συγκρίσιμα και προσβάσιμα δεδομένα βιωσιμότητας, κάτι που θα επιτευχθεί μέσω της 
εναρμόνισης των δεικτών βιωσιμότητας και της δημιουργίας ενός δημόσιου μητρώου 
δεδομένων βιωσιμότητας·

19. επιμένει ότι πρέπει να ενσωματωθούν κοινωνικοί στόχοι στο πλαίσιο βιωσιμότητας, 
μεταξύ άλλων με την αξιολόγηση της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της ταξινομίας 
και την ανάπτυξη ενός προτύπου κοινωνικών ομολόγων της ΕΕ·

20. επιμένει ότι πρέπει να ενσωματωθούν στόχοι διακυβέρνησης στο πλαίσιο 
βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των δικαιωμάτων ψήφου για τους 
μακροπρόθεσμους μετόχους, τη μεταρρύθμιση της διάρθρωσης των αμοιβών και των 
καθηκόντων καταπιστευματοδόχου για τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, καθώς και με 
τη θέσπιση υποχρέωσης για υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας και δέουσα επιμέλεια για 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις μεγάλες επιχειρήσεις· επικροτεί την 
προετοιμασία μιας πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση·

21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε μη βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες μπορεί να 
οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, με φαινόμενα εγκλωβισμού· 
θεωρεί ότι ο κίνδυνος αυτός δεν ενσωματώνεται επαρκώς στις αξιολογήσεις 
πιστοληπτικής ικανότητας και τα πλαίσια προληπτικής εποπτείας·

Προώθηση βιώσιμων δημόσιων επενδύσεων σε περιόδους κρίσης

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες επενδύσεις για την 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αλλά τονίζει 
ότι οποιοδήποτε μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν πρέπει να υπονομεύει τη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· υποστηρίζει τη δέσμευση του 
εκτελεστικού αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η 
ταξινομία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· ζητεί η δημόσια στήριξη των 
αεροπορικών εταιρειών να χρησιμοποιείται με βιώσιμο και αποδοτικό τρόπο·

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού των 
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δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· πιστεύει ότι το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών· πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα 
πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

24. σημειώνει ότι τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε κοινές 
προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
και τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί να συμπεριληφθούν 
προτεραιότητες σε τομείς όπως η απασχόληση, οι δεξιότητες, η εκπαίδευση, η έρευνα 
και η καινοτομία και η υγεία, αλλά και σε τομείς που σχετίζονται με το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας διοίκησης και του 
χρηματοπιστωτικού τομέα·

25. στηρίζει το Μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας με σκοπό την εξασφάλιση ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, και τη θέσπιση «σχεδίων μετάβασης» για 
ορισμένες εταιρείες με σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων 
τους· θεωρεί ότι η κοινωνία μπορεί να ζητά αντισταθμιστικά μέτρα για την παροχή 
στήριξης στις επιχειρήσεις· πιστεύει ότι τα σχέδια μετάβασης θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά για τις εταιρείες που ζητούν κρατική ενίσχυση ή στήριξη σε επίπεδο ΕΕ, 
εκτός εάν είναι σαφές ότι δεν συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά ή κοινωνικά επιβλαβείς 
δραστηριότητες· προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει μόνο σχέδια μετάβασης που θα 
θέτουν τις επιχειρήσεις σε πορεία προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία, 
χωρίς να θίγονται σημαντικά άλλοι περιβαλλοντικοί ή κοινωνικοί στόχοι·

26. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης της ενέργειας και να 
συντονίσει έναν φόρο κηροζίνης που θα μπορούσε επίσης να τροφοδοτεί τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά την 
κρίση του κορονοϊού και στη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί να ενταθεί η 
καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και του 
επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα 
με τα κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν τη φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την αποφυγή του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού 
από τα άτομα και τις επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια φιλόδοξη στρατηγική 
για τη φορολογία των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στις 
κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


