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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. ζητεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2021 να θέσει τους Ευρωπαίους πολίτες στο 
επίκεντρο μιας δίκαιης και βιώσιμης στρατηγικής ανάκαμψης χωρίς αποκλεισμούς, η 
οποία θα μετριάσει τον αντίκτυπο της κρίσης COVID-19 και θα υλοποιήσει την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το ψηφιακό θεματολόγιο, μια βιομηχανική στρατηγική 
χωρίς αποκλεισμούς και τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, και 
παράλληλα θα συμβάλει στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ για το κλίμα με 
ορίζοντα το 2030 και της δέσμευσης για μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα 
έως το 2050 το αργότερο, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών·

2. ζητεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2021, ο οποίος συμπίπτει με το πρώτο έτος 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027, να συμβάλει με 
φιλόδοξο, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο στην ανάκαμψη της ενωσιακής 
οικονομίας από τις επιπτώσεις της έξαρσης COVID-19· επικροτεί ως σημαντικό βήμα 
για την Ένωση τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσον αφορά το 
Next Generation EU (NGEU), ένα νέο μέσο ανάκαμψης με βάση τον κοινό δανεισμό από 
την Ένωση, το οποίο επαφίεται στην αλληλεγγύη που απαιτείται για να αντιμετωπιστεί 
ένας συμμετρικός κλυδωνισμός, και ζητεί την ταχεία έγκρισή της· αποδοκιμάζει, 
ωστόσο, τις περικοπές στη συνιστώσα επιχορηγήσεων του NGEU, οι οποίες οδήγησαν σε 
περικοπές σε μελλοντοστραφή προγράμματα και την ακύρωση καινοτόμων 
προγραμμάτων· επικροτεί την πρωτοβουλία της Προέδρου της Επιτροπής να επιζητήσει 
την απευθείας συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για το σχέδιο 
ανάκαμψης, με την ενεργοποίηση του άρθρου 324 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, στο μέσο ανάκαμψης·

3. υπογραμμίζει τη σημασία της υποχρέωσης λογοδοσίας και της διαφάνειας για τους 
φορείς που λαμβάνουν ενωσιακή χρηματοδότηση·

4. ζητεί έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2021 που θα στηρίξει την 
ταχεία υλοποίηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), με σκοπό 
να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που προσδιορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, όπου 
θα ενσωματωθούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, και να υποστηριχθούν η δημιουργία 
θέσεων εργασίας και η σύγκλιση εντός της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι, από το 2021, θα 
πρέπει ο ΜΑΑ να επικεντρώνεται σε επενδύσεις που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, τη συμφωνία του 
Παρισιού και την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», καθώς και τη δέσμευση 
της Ένωσης για μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050· πιστεύει ότι 
θα πρέπει ο ΜΑΑ να συνάδει επίσης με τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα·

υπενθυμίζει ότι θα πρέπει ο προϋπολογισμός της Ένωσης να στηρίζει επίσης την 
υλοποίηση βιώσιμων και κοινωνικά ισορροπημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, τη σύγκλιση, τη βιώσιμη και 
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συνεκτική οικονομική μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς, και, στο πλαίσιο αυτό, ζητεί 
επιτακτικά να πραγματοποιηθούν οι πρώτες πληρωμές το συντομότερο δυνατόν το 2021·

ζητεί να υπάρχει δημοκρατικός και κοινοβουλευτικός εκ των προτέρων έλεγχος, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι είναι ισορροπημένες οι θεσμικές εξουσίες και ότι η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να παρακολουθεί τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, και απαιτεί 
συνεπώς τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, καθώς και εκ των υστέρων επαλήθευση ότι δαπανώνται ορθά τα χρήματα στο 
πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, προς το συμφέρον των 
Ευρωπαίων πολιτών και με διασφάλιση πραγματικής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας·

5. θεωρεί ότι απαιτείται σημαντική τεχνική υποστήριξη ώστε να ενισχυθούν οι διοικητικές 
ικανότητες των κρατών μελών, προκειμένου να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν οι 
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την ανθεκτικότητα και την ανάκαμψη ήδη από το 2021· 
καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη όσον αφορά εργαλεία για την 
κατάρτιση πράσινου προϋπολογισμού·

6. επισημαίνει τον συμμετρικό χαρακτήρα του κλυδωνισμού που προκλήθηκε από την 
έξαρση COVID-19, αλλά σημειώνει και τον ασύμμετρο αντίκτυπο της έξαρσης COVID-
19 στις οικονομίες των κρατών μελών· υπογραμμίζει τη σημασία να στηριχθούν οι 
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα φερεγγυότητας λόγω της COVID-19, 
σύμφωνα με τις κοινωνικές, κλιματικές και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Ένωσης· 
προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος στρεβλώσεων εντός της ενιαίας αγοράς εξαιτίας των 
ανόμοιων ικανοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά την παροχή χρηματοδοτικής 
στήριξης· εκφράζει τη λύπη του για την απόσυρση του προσωρινού Μέσου Στήριξης της 
Φερεγγυότητας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· επιμένει ότι οι επιχειρήσεις που 
διατρέχουν κίνδυνο αφερεγγυότητας χρειάζονται ταχέως στήριξη, ώστε να αποφευχθούν 
πρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις στο επίπεδο των επενδύσεων και της ανεργίας, στο 
πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης·

7. ζητεί να διασφαλίσει ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2021 ότι το πρόγραμμα 
InvestEU θα επιτύχει τον μακροπρόθεσμο στόχο του, με την αύξηση της επενδυτικής 
ικανότητας για τη στήριξη της απασχόλησης, των ΜΜΕ, των βιώσιμων υποδομών και 
της έρευνας, αφενός, και θα εκτελέσει τη νέα βραχυπρόθεσμη αποστολή του όσον αφορά 
τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης μέσω στρατηγικών επενδύσεων, αφετέρου· 
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις που διαδραματίζουν ρόλο στην 
ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας, όπως οι υπεργολάβοι, θα παραμείνουν βιώσιμες και 
προσανατολισμένες στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση·

8. επικροτεί το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις που θα στηρίξει την 
οικονομία στο πλαίσιο της COVID-19· ζητεί να ενισχυθούν οι πόροι ώστε να 
διασφαλιστεί η πλήρης και ταχεία εφαρμογή της ενωσιακής πολιτικής ανταγωνισμού· 
στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει τις συγκεκριμένες δυνατότητες για παροχή δημόσιας 
στήριξης σε όλες τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ακόμη και αν αντιμετώπιζαν 
ήδη οικονομικά προβλήματα στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και υποστηρίζει την εφαρμογή 
του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις για όσο διάστημα χρειαστεί κατά 
τη διάρκεια της περιόδου ανάκαμψης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν 
πλήρως το προσωρινό πλαίσιο, μεταξύ άλλων με χρήση του νέου μέσου ανάκαμψης 
NGEU· αναμένει ότι θα χρειαστεί, επίσης, η Επιτροπή να παρακολουθεί τα προγράμματα 
που εγκρίθηκαν υπό το προσωρινό πλαίσιο, καθώς και τον αντίκτυπό τους στη 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς· υπενθυμίζει ότι οι διαφορετικές ικανότητες των κρατών 



AD\1214207EL.docx 5/8 PE653.964v03-00

EL

μελών όσον αφορά την παροχή οικονομικής στήριξης μέσω κρατικών ενισχύσεων 
προκαλούν στρεβλώσεις της αγοράς και δημιουργούν αθέμιτους όρους ανταγωνισμού· 
καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επενδύουν σε νέες 
τεχνολογίες και να προσδιορίσει κοινά ελάχιστα πρότυπα, προκειμένου να θεσπίσει την 
απαίτηση να πληρούν οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, αλλά και κριτήρια που αφορούν τη 
διακυβέρνηση και τη φορολογική διαφάνεια, με σκοπό να αποφευχθούν διαφορές στα 
εθνικά κριτήρια που δημιουργούν περαιτέρω αποκλίσεις, και να καταδείξει πώς 
χρησιμοποιείται η ληφθείσα δημόσια στήριξη για την ευθυγράμμιση της λειτουργίας 
τους με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον και τη συμφωνία του 
Παρισιού· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να χορηγείται ενίσχυση μόνο για την κάλυψη 
ζημιών που προκλήθηκαν λόγω της COVID-19· ζητεί επιτακτικά να απαγορευτεί στις 
επιχειρήσεις που είναι καταχωρισμένες σε φορολογικούς παραδείσους να έχουν 
πρόσβαση σε κρατικές ενισχύσεις ή σε πακέτα χρηματοδοτικής στήριξης εάν δεν 
δεσμευτούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ίσους όρους ανταγωνισμού σε σχέση με επιχειρήσεις τρίτων χωρών·

9. επικροτεί την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως έναν από τους βασικούς πυλώνες για 
τον μετασχηματισμό της ενωσιακής οικονομίας· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση ώστε να 
καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω του επενδυτικού σχεδίου για μια βιώσιμη Ευρώπη· 
υπενθυμίζει τη σημασία της μετάβασης των οικονομιών των κρατών μελών προς τον 
ενωσιακό στόχο για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, τη θέση του Κοινοβουλίου να 
επιτευχθεί επίπεδο δαπανών 30 % για την ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και επίπεδο 
δαπανών 10 % για τη βιοποικιλότητα, καθώς και τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων να καταργήσει σταδιακά τη χρηματοδοτική στήριξη προς ορυκτά καύσιμα 
από το τέλος του 2021·

10. ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της 
φοροαποφυγής, του οικονομικού εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, καθώς και για την τήρηση του πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης· τονίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι ετήσιες απώλειες λόγω 
φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής κυμαίνονται μεταξύ 750 και 1000 δισεκατομμυρίων 
EUR για όλα τα κράτη μέλη· επικροτεί ειδικότερα το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για 
ολοκληρωμένη ενωσιακή πολιτική με σκοπό την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το οποίο 
αναμένεται να υλοποιηθεί το 2020 και το 2021, και το οποίο προβλέπει έξι πυλώνες, 
συμπεριλαμβανομένου ενός με στόχο την εξασφάλιση εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ· 
επικροτεί το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για δίκαιη και απλή φορολόγηση που στηρίζει 
την ανάκαμψη·

11. τονίζει τη συνεχιζόμενη ανάγκη των λογιστικών οντοτήτων και των φορολογικών αρχών 
για αυξημένους ανθρώπινους και χρηματοπιστωτικούς πόρους, μεταξύ άλλων 
προκειμένου να υποστηριχθεί η ενωσιακή δράση για την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής· επικροτεί τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου της 
ΕΕ για φορολογικά και οικονομικά εγκλήματα, με τη μορφή προπαρασκευαστικής 
ενέργειας, και τη συμπερίληψή του στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για δίκαιη και 
απλή φορολόγηση που στηρίζει την ανάκαμψη· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση και 
επαρκείς ανθρώπινους πόρους για τα σχετικά προγράμματα και τις σχετικές υπηρεσίες·

12. υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη η θέσπιση μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων ώστε να 
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καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες για τη στήριξη της ανάκαμψης, καθώς και για 
άλλες προτεραιότητες της Ένωσης, και ότι αυτός εξακολουθεί να είναι ο μόνος τρόπος 
να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης δεν θα 
επιβαρύνει άμεσα τους πολίτες και τις μελλοντικές γενεές· καλεί επιτακτικά τα κράτη 
μέλη να συμφωνήσουν ταχέως όσον αφορά την αύξηση των ανώτατων ορίων των ιδίων 
πόρων και να εγκρίνουν χωρίς καθυστέρηση τις νομοθετικές προτάσεις που θα 
δημιουργήσουν νέους ίδιους πόρους, όπως μερίδιο των εσόδων από κοινή ενοποιημένη 
βάση φορολογίας εταιρειών, φόρο ψηφιακών υπηρεσιών, φόρο χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών, συνεισφορά για τις πλαστικές ύλες και μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα· υπενθυμίζει τη σημασία της καθιέρωσης της ευρωπαϊκής 
κυριαρχίας στον ψηφιακό και τον βιομηχανικό τομέα· τονίζει την ανάγκη να καταρτιστεί 
σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τη θέσπισή τους·

13. ζητεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2021 να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
πολιτικών προτεραιοτήτων όσον αφορά την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, 
μεταξύ άλλων με την προώθηση επενδύσεων στο πλαίσιο της ανάκαμψης μετά την 
πανδημία

14. ζητεί επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές (ΕΕΑ), δεδομένων των καθηκόντων που τους ανατέθηκαν πρόσφατα και των 
εξουσιών που απορρέουν από την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2175 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1· αναγνωρίζει την ανάγκη να 
παρασχεθούν κίνητρα για αυξημένη διαφάνεια όσον αφορά τη λειτουργία των 
συμβουλίων εποπτών των διαφόρων ΕΕΑ, πράγμα που θα συμβάλει στη βελτίωση των 
δομών λογοδοσίας και διακυβέρνησης· επισημαίνει ότι ενδέχεται οι εξελίξεις στους 
τομείς της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας, των πληρωμών και της μη τραπεζικής 
χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης να συνεπάγονται νέες αρμοδιότητες και αποστολές 
για τις ΕΕΑ, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκείς πόρους.

1 Κανονισμός (EE) 2019/2175 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2019, 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής 
Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/1011 σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και 
χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και του κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/847 περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (ΕΕ L 334 της 27.12.2019, σ. 
1).
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