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Τροπολογία 1
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), και συγκεκριμένα το άρθρο 122 
παράγραφος 2, σχετικά με τη διευκόλυνση 
της χορήγησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
σε κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες ή διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να 
αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες, 
οφειλόμενες σε φυσικές καταστροφές ή 
έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από 
τον έλεγχό τους,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), και συγκεκριμένα το άρθρο 122 
παράγραφος 2, σχετικά με τη διευκόλυνση 
της χορήγησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
σε κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες ή διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να 
αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες, 
οφειλόμενες σε φυσικές καταστροφές ή 
έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από 
τον έλεγχό τους, και το άρθρο 126, το 
οποίο καλεί τα κράτη μέλη να αποφύγουν 
υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα,

Or. de

Τροπολογία 2
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 121 
παράγραφος 2, το άρθρο 136 και τα 
πρωτόκολλα αριθ. 1 και αριθ. 2,

Or. en

Τροπολογία 3
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 με 
τίτλο «Έκθεση του μηχανισμού 
επαγρύπνησης 2019» (COM(2019)0651) 
και τη σύσταση της Επιτροπής για 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την 
οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ 
(COM(2019)0652),

Or. en

Τροπολογία 4
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του 
Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2020 
σχετικά με την οικονομική πολιτική της 
ζώνης του ευρώ,1α

_________________
1a 
https://www.consilium.europa.eu/el/press/
press-releases/2020/02/18/council-
approves-its-recommendation-on-the-
economic-policy-of-the-euro-area-for-
2020/

Or. en

Τροπολογία 5
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική αναφορά 1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 
2020 με τίτλο: «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
2020: Αξιολόγηση της προόδου σχετικά 
με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την 
πρόληψη και τη διόρθωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών, και 
αποτελέσματα των εμπεριστατωμένων 
επισκοπήσεων βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1176/2011» COM(2020)0150,

Or. en

Τροπολογία 6
Eugen Jurzyca, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τη 
δίκαιη φορολόγηση σε μια 
ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη 
οικονομία: BEPS 2.01,

διαγράφεται

_________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0102.

Or. en

Τροπολογία 7
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις οικονομικές – έχοντας υπόψη τις οικονομικές 
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προβλέψεις της Επιτροπής: Άνοιξη 2020, 
της 6ης Μαΐου 2020 (Institutional Paper 
αριθ. 125),

προβλέψεις της Επιτροπής: Καλοκαίρι 
2020 της 7ης Ιουλίου 2020,

Or. en

Τροπολογία 8
Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πρόταση της 
Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2020, για 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και τα παραρτήματα 
αυτής (COM(2020)0408),

Or. fr

Τροπολογία 9
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
σχετικά με μια ολοκληρωμένη πολιτική 
της Ένωσης για την πρόληψη της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας – το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής και άλλες πρόσφατες εξελίξεις 
(B9-0207/2020),

Or. en
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Τροπολογία 10
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την εκτίμηση στην 
οποία προέβη το Ευρωπαϊκό 
Δημοσιονομικό Συμβούλιο την 1η Ιουλίου 
2020 σχετικά με τον δημοσιονομικό 
προσανατολισμό που είναι κατάλληλος 
για τη ζώνη του ευρώ το 2021 
(Assessment of the fiscal stance 
appropriate for the euro area in 2021),

Or. en

Τροπολογία 11
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με 
τη βελτίωση της λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις 
δυνατότητες της Συνθήκης της 
Λισαβόνας (P8_TA(2017)0049),

Or. en

Τροπολογία 12
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Επανεξέταση 
της οικονομικής διακυβέρνησης» της 5ης 
Φεβρουαρίου 2020 (COM(2020)55),

Or. en

Τροπολογία 13
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2017, 
με τίτλο «Περαιτέρω μέτρα για την 
ολοκλήρωση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης: 
χάρτης πορείας» (COM(2017)821),

Or. en

Τροπολογία 14
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 προκαλεί έναν πρωτοφανή και 
συμμετρικό κλυδωνισμό τόσο για την ΕΕ 
όσο και για ολόκληρο τον κόσμο, και ότι η 
διάρκειά της και οι επιπτώσεις της στην 
υγεία, την κοινωνία και την οικονομία δεν 
μπορούν ακόμα να προβλεφθούν·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά 
και περιφερειακά μέτρα περιορισμού της 
κυκλοφορίας ως απάντηση στην 
πανδημία COVID-19 προκαλούν έναν 
πρωτοφανή κλυδωνισμό τόσο για την ΕΕ 
όσο και για το μεγαλύτερο μέρος του 
ανεπτυγμένου κόσμου, και ότι η διάρκειά 
της και οι επιπτώσεις της στην υγεία, την 
κοινωνία και την οικονομία δεν μπορούν 
ακόμα να προβλεφθούν πλήρως·
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Or. en

Τροπολογία 15
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ο 
κλυδωνισμός είναι συμμετρικός, ο 
αντίκτυπος ποικίλλει σημαντικά μεταξύ 
των κρατών μελών, αντανακλώντας τόσο 
την σοβαρότητα της πανδημίας και την 
αυστηρότητα των μέτρων περιορισμού 
τους όσο και τα ειδικά οικονομικά 
ανοίγματα και τις αρχικές συνθήκες τους, 
συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου που 
έχουν στη διάθεσή τους για να λαμβάνουν 
μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής κατά τη 
διακριτική τους ευχέρεια·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ο 
κλυδωνισμός είναι συμμετρικός, ο 
αντίκτυπος ποικίλλει σημαντικά μεταξύ 
των κρατών μελών, αντανακλώντας τόσο 
την σοβαρότητα της πανδημίας και την 
αυστηρότητα των μέτρων περιορισμού 
τους όσο και τα ειδικά οικονομικά 
ανοίγματα και τις αρχικές συνθήκες τους, 
συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου που 
έχουν στη διάθεσή τους για να λαμβάνουν 
μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής κατά τη 
διακριτική τους ευχέρεια· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτό το περιθώριο 
περιορίστηκε εξαιτίας της εκτόξευσης 
των επιπέδων δημόσιου χρέους στα 
«περιφερειακά» κράτη μέλη μετά το 2008 
και ότι οι βασικοί παράγοντες πίσω από 
αυτό ήταν: (1) οι πολιτικές των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών 
κατά τη διοργάνωση μιας συντονισμένης 
διάσωσης του χρηματοπιστωτικού τομέα, 
που μετακύλησαν στην κοινωνία 
τεράστια επίπεδα ιδιωτικού χρέους· (2) οι 
δράσεις της ΕΚΤ που δεν μπόρεσε να 
παρέμβει για να παράσχει πιστώσεις στα 
κράτη που επηρεάστηκαν από την κρίση 
για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, 
οδηγώντας στην εκτίναξη του κόστους 
δανεισμού της αγοράς για αυτά τα κράτη 
μέλη· και (3) τα περιοριστικά 
προγράμματα λιτότητας που επέβαλε η 
τρόικα·

Or. en
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Τροπολογία 16
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ο 
κλυδωνισμός είναι συμμετρικός, ο 
αντίκτυπος ποικίλλει σημαντικά μεταξύ 
των κρατών μελών, αντανακλώντας τόσο 
την σοβαρότητα της πανδημίας και την 
αυστηρότητα των μέτρων περιορισμού 
τους όσο και τα ειδικά οικονομικά 
ανοίγματα και τις αρχικές συνθήκες τους, 
συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου που 
έχουν στη διάθεσή τους για να λαμβάνουν 
μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής κατά τη 
διακριτική τους ευχέρεια·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ο 
κλυδωνισμός είναι συμμετρικός, ο 
αντίκτυπος ποικίλλει σημαντικά μεταξύ 
των κρατών μελών, αντανακλώντας τόσο 
την σοβαρότητα της πανδημίας και την 
αυστηρότητα των μέτρων περιορισμού 
τους όσο και τα ειδικά οικονομικά 
ανοίγματα και τις αρχικές συνθήκες τους, 
συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου που 
έχουν στη διάθεσή τους για να λαμβάνουν 
μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής κατά τη 
διακριτική τους ευχέρεια, επισημαίνοντας 
ότι εκείνα τα κράτη μέλη που 
δημιούργησαν σταδιακά δημοσιονομικά 
αποθέματα είχαν περισσότερες 
δυνατότητες να κινητοποιήσουν δέσμες 
δημοσιονομικών κινήτρων με πολύ 
ταχύτερους ρυθμούς και χωρίς 
συνδεόμενο κόστος δανεισμού, στοιχείο 
που βοήθησε στον μετριασμό των 
αρνητικών κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεων της πανδημίας·

Or. en

Τροπολογία 17
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ο 
κλυδωνισμός είναι συμμετρικός, ο 
αντίκτυπος ποικίλλει σημαντικά μεταξύ 
των κρατών μελών, αντανακλώντας τόσο 
την σοβαρότητα της πανδημίας και την 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ο 
κλυδωνισμός είναι συμμετρικός, ο 
αντίκτυπος ποικίλλει σημαντικά μεταξύ 
των κρατών μελών εξαιτίας των μεγάλων 
προϋπαρχουσών κοινωνικοοικονομικών 
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αυστηρότητα των μέτρων περιορισμού 
τους όσο και τα ειδικά οικονομικά 
ανοίγματα και τις αρχικές συνθήκες τους, 
συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου που 
έχουν στη διάθεσή τους για να λαμβάνουν 
μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής κατά τη 
διακριτική τους ευχέρεια·

αποκλίσεων μεταξύ των περιφερειών της 
ΕΕ, αντανακλώντας τόσο την σοβαρότητα 
της πανδημίας και την αυστηρότητα των 
μέτρων περιορισμού τους όσο και τα 
ειδικά οικονομικά ανοίγματα και τις 
αρχικές συνθήκες τους, 
συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου που 
έχουν στη διάθεσή τους για να λαμβάνουν 
μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής κατά τη 
διακριτική τους ευχέρεια· επισημαίνει ότι 
ο ασύμμετρος αντίκτυπος του 
κλυδωνισμού καταδεικνύεται σε μεγάλο 
βαθμό από τις αποκρίσεις τόσο του τομέα 
υγείας όσο και του οικονομικού τομέα 
στις διάφορες χώρες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 18
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ο 
κλυδωνισμός είναι συμμετρικός, ο 
αντίκτυπος ποικίλλει σημαντικά μεταξύ 
των κρατών μελών, αντανακλώντας τόσο 
την σοβαρότητα της πανδημίας και την 
αυστηρότητα των μέτρων περιορισμού 
τους όσο και τα ειδικά οικονομικά 
ανοίγματα και τις αρχικές συνθήκες τους, 
συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου που 
έχουν στη διάθεσή τους για να λαμβάνουν 
μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής κατά τη 
διακριτική τους ευχέρεια·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
οικονομικός αντίκτυπος των μέτρων 
περιορισμού της κυκλοφορίας και 
εγκλεισμού ποικίλλει σημαντικά μεταξύ 
των κρατών μελών, αντανακλώντας τα 
ειδικά οικονομικά ανοίγματα και τις 
αρχικές συνθήκες τους, 
συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου που 
έχουν στη διάθεσή τους για να λαμβάνουν 
μέτρα οικονομικής πολιτικής κατά τη 
διακριτική τους ευχέρεια·

Or. en

Τροπολογία 19
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida 
Marques
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ο 
κλυδωνισμός είναι συμμετρικός, ο 
αντίκτυπος ποικίλλει σημαντικά μεταξύ 
των κρατών μελών, αντανακλώντας τόσο 
την σοβαρότητα της πανδημίας και την 
αυστηρότητα των μέτρων περιορισμού 
τους όσο και τα ειδικά οικονομικά 
ανοίγματα και τις αρχικές συνθήκες τους, 
συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου 
που έχουν στη διάθεσή τους για να 
λαμβάνουν μέτρα δημοσιονομικής 
πολιτικής κατά τη διακριτική τους 
ευχέρεια·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ο 
κλυδωνισμός είναι συμμετρικός, ο 
αντίκτυπος ποικίλλει σημαντικά μεταξύ 
των κρατών μελών, αντανακλώντας τόσο 
την σοβαρότητα της πανδημίας και την 
αυστηρότητα των μέτρων περιορισμού 
τους όσο και τα ειδικά οικονομικά 
ανοίγματα και τις αρχικές συνθήκες τους, 
συμπεριλαμβανομένης της τρωτότητας 
συγκεκριμένων τομέων και του 
περιθωρίου που έχουν στη διάθεσή τους 
για να λαμβάνουν μέτρα δημοσιονομικής 
πολιτικής κατά τη διακριτική τους 
ευχέρεια· λόγω των έντονων 
αλληλεξαρτήσεων μεταξύ τους, τυχόν 
ανεπαρκής ανάκαμψη σε μία χώρα θα 
μπορούσε να επηρεάσει και όλες τις άλλες 
χώρες και να περιορίσει την οικονομική 
ανάπτυξη παντού·

Or. en

Τροπολογία 20
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ο 
κλυδωνισμός είναι συμμετρικός, ο 
αντίκτυπος ποικίλλει σημαντικά μεταξύ 
των κρατών μελών, αντανακλώντας τόσο 
την σοβαρότητα της πανδημίας και την 
αυστηρότητα των μέτρων περιορισμού 
τους όσο και τα ειδικά οικονομικά 
ανοίγματα και τις αρχικές συνθήκες τους, 
συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου που 
έχουν στη διάθεσή τους για να λαμβάνουν 
μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής κατά τη 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ο 
κλυδωνισμός είναι συμμετρικός, ο 
αντίκτυπος ποικίλλει σημαντικά μεταξύ 
των κρατών μελών και μεταξύ των 
οικείων περιφερειών, αντανακλώντας 
τόσο την σοβαρότητα της πανδημίας και 
την αυστηρότητα των μέτρων περιορισμού 
τους όσο και τα ειδικά οικονομικά 
ανοίγματα και τις αρχικές συνθήκες τους, 
συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου που 
έχουν στη διάθεσή τους για να λαμβάνουν 
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διακριτική τους ευχέρεια· μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής κατά τη 
διακριτική τους ευχέρεια·

Or. en

Τροπολογία 21
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ο 
κλυδωνισμός είναι συμμετρικός, ο 
αντίκτυπος ποικίλλει σημαντικά μεταξύ 
των κρατών μελών, αντανακλώντας τόσο 
την σοβαρότητα της πανδημίας και την 
αυστηρότητα των μέτρων περιορισμού 
τους όσο και τα ειδικά οικονομικά 
ανοίγματα και τις αρχικές συνθήκες τους, 
συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου που 
έχουν στη διάθεσή τους για να λαμβάνουν 
μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής κατά τη 
διακριτική τους ευχέρεια·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ο 
κλυδωνισμός είναι συμμετρικός, ο 
αντίκτυπος ποικίλλει σημαντικά μεταξύ 
των κρατών μελών και των διαφόρων 
τομέων, αντανακλώντας τόσο την 
σοβαρότητα της πανδημίας και την 
αυστηρότητα των μέτρων περιορισμού 
τους όσο και τα ειδικά οικονομικά 
ανοίγματα και τις αρχικές συνθήκες τους, 
συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου που 
έχουν στη διάθεσή τους για να λαμβάνουν 
μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής κατά τη 
διακριτική τους ευχέρεια·

Or. en

Τροπολογία 22
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παγκόσμια πανδημία που βρίσκεται σε 
εξέλιξη έχει επιδεινώσει την άνιση 
οικονομική ανάκαμψη που βιώνει η ΕΕ 
την τελευταία δεκαετία, μια ανάκαμψη 
που χαρακτηρίστηκε από σημαντικές 
ανισορροπίες στο εσωτερικό της ζώνης 
του ευρώ και της ΕΕ στο σύνολό της·
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Or. en

Τροπολογία 23
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι 
αρχικά διαφορετικές συνθήκες, από 
κοινού με το προσωρινό πλαίσιο για τις 
κρατικές ενισχύσεις, έχουν οδηγήσει ήδη 
σε άνισες αποκρίσεις μεταξύ των 
περιφερειών που επλήγησαν από τη νόσο 
Covid-19, επηρεάζοντας αρνητικά την 
οικονομική σύγκλιση στο εσωτερικό της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 24
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
επίπεδα φτώχειας στην Ευρώπη, ιδίως 
μεταξύ των συνταξιούχων και των 
παιδιών, και εκείνα της ανεργίας ιδίως 
στις νότιες χώρες της ζώνης του ευρώ 
ήταν ήδη ανησυχητικά πριν από την 
έναρξη της οικονομικής κρίσης που 
βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω της νόσου 
COVID-19· 

Or. en

Τροπολογία 25
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Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός 
της ΕΕ για κάλυψη του οικονομικού και 
κοινωνικού χάσματος μεταξύ των χωρών 
Βορρά και Νότου είναι ακόμα 
δυσκολότερο να επιτευχθεί υπό το τρέχον 
οικονομικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 26
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
αποφασιστική, συντονισμένη και 
βασισμένη στην αλληλεγγύη ευρωπαϊκή 
απάντηση είναι απαραίτητη για τον 
μετριασμό των αρνητικών οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
της περαιτέρω εμβάθυνσης των 
μακροοικονομικών αποκλίσεων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
αποτελεσματική και αποδοτική 
ευρωπαϊκή απάντηση μπορεί να είναι 
απαραίτητη για τον μετριασμό των 
αρνητικών οικονομικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων των εθνικών και 
περιφερειακών μέτρων περιορισμού της 
κυκλοφορίας και της περαιτέρω 
εμβάθυνσης των μακροοικονομικών 
αποκλίσεων·

Or. en

Τροπολογία 27
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
αποφασιστική, συντονισμένη και 
βασισμένη στην αλληλεγγύη ευρωπαϊκή 
απάντηση είναι απαραίτητη για τον 
μετριασμό των αρνητικών οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
της περαιτέρω εμβάθυνσης των 
μακροοικονομικών αποκλίσεων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
αποφασιστική, συντονισμένη και 
βασισμένη στην αλληλεγγύη ευρωπαϊκή 
απάντηση είναι απαραίτητη για τον 
μετριασμό των αρνητικών οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης, του 
κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς, της 
περαιτέρω εμβάθυνσης των 
μακροοικονομικών αποκλίσεων, καθώς 
και των πολιτικών εντάσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ενιαίας 
προσέγγισης έναντι της αντιμετώπισης 
των συνεπειών της κρίσης μπορεί να έχει 
δευτερογενείς επιπτώσεις, παρατείνοντας 
την ισχύουσα, ήδη σκληρή οικονομική 
κρίση·

Or. en

Τροπολογία 28
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Jonás Fernández, Carmen Avram, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
αποφασιστική, συντονισμένη και 
βασισμένη στην αλληλεγγύη ευρωπαϊκή 
απάντηση είναι απαραίτητη για τον 
μετριασμό των αρνητικών οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
της περαιτέρω εμβάθυνσης των 
μακροοικονομικών αποκλίσεων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
αποφασιστική, συντονισμένη και 
βασισμένη στην αλληλεγγύη ευρωπαϊκή 
απάντηση είναι απαραίτητη για τον 
μετριασμό των αρνητικών οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης, του 
κατακερματισμού της εσωτερικής 
αγοράς, της περαιτέρω εμβάθυνσης των 
μακροοικονομικών αποκλίσεων, και της 
διαρθρωτικής πόλωσης μεταξύ 
περιφερειών και χωρών·

Or. en

Τροπολογία 29
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
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Pereira, Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περισσότερες επιπτώσεις ενδέχεται να 
είναι προσωρινές και ότι οι εθνικές και 
ευρωπαϊκές πολιτικές που υπάρχουν για 
τη στήριξη των εισοδημάτων, των 
θέσεων εργασίας, της ρευστότητας και 
των επενδύσεων είναι αποτελεσματικές, 
καθώς και ότι η οικονομική 
δραστηριότητα θα ανακάμψει μόλις 
αρθούν σταδιακά οι περιορισμοί· 
λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι 
μπορούν να αναμένονται μακροχρόνιες 
αρνητικές επιπτώσεις, όπως η 
συνεχιζόμενη υποτονική ζήτηση, οι 
αβεβαιότητες ως προς την αγορά και το 
εισόδημα, η ανεπάρκεια των επενδύσεων 
και η μείωση της απασχόλησης, που θα 
οδηγήσουν σε μείωση του παραγωγικού 
δυναμικού της οικονομίας και θα 
δυσχεράνουν την επιστροφή στην 
προηγούμενη πορεία παραγωγής και 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 30
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αποτελεσματικές διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, συνοδευόμενες από καλά 
στοχευμένες επενδύσεις και υπεύθυνες 
δημοσιονομικές πολιτικές παρέχουν μια 
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αποτελεσματική πυξίδα που θα βοηθήσει 
την ΕΕ να προετοιμαστεί για τις 
μελλοντικές και τις παρούσες προκλήσεις, 
όπως η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας κατά τη μετάβαση 
σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, η ψηφιοποίηση 
των κοινωνιών μας, η ανάπτυξη της 
έρευνας και της καινοτομίας, η 
μεγέθυνση της αγοράς εργασίας που 
βασίζεται σε επαγγελματικές δεξιότητες 
υψηλής ποιότητας και σε συνεχιζόμενη 
επαγγελματική κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 31
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία COVID-19 επεσήμανε τη 
σημασία της αναγνώρισης της αξίας της 
παροχής φροντίδας, όχι μόνο στον τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης αλλά και 
στο πλαίσιο της φροντίδας των παιδιών, 
των ατόμων με αναπηρία και των 
ηλικιωμένων ατόμων· τονίζει ότι οι 
οικονομικές πολιτικές της ζώνης του 
ευρώ πρέπει να αφιερώσουν περισσότερες 
επενδύσεις για υψηλής ποιότητας, 
οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες 
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 
παροχής φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 32
Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η COVID-
19 ανέδειξε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν διαθέτει αρκετά ισχυρά 
εργαλεία για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της υγείας, όπως η διάδοση μιας 
νέας λοιμώδους νόσου, η οποία από τη 
φύση της δεν γνωρίζει σύνορα·

Or. fr

Τροπολογία 33
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λόγος 
δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στη ζώνη 
του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί από 86% 
το 2019 σε 103% το 2020· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τέτοια επίπεδα χρέους 
ενδέχεται να μην είναι δυνατό να 
διατηρηθούν εάν και όταν τα επιτόκια 
επιστρέψουν σε υψηλότερα επίπεδα7α·
_________________
7α 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/el/ip_20_799

Or. en

Τροπολογία 34
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες πλήττονται σε δυσανάλογο 
βαθμό λόγω της κρίσης, ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης δεν αντιμετωπίζει τις 
προκλήσεις που συνδέονται με την κρίση 
Covid-19 στον τομέα παροχής φροντίδας 
και τις ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 35
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη, μεταξύ άλλων και λόγω της 
στήριξης που έλαβαν από την Επιτροπή 
και του μεταξύ τους συντονισμού, 
κατόρθωσαν να διευκολύνουν την 
αντιμετώπιση και την υπέρβαση των 
δυσχερειών που προκάλεσε η ισχύουσα 
κρίση·

Or. en

Τροπολογία 36
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, 
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
ευρωπαϊκή απόκριση που θα βασίζεται 
στην αλληλεγγύη συνεπάγεται επίσης 
ευθύνη που απαιτεί ένα αξιόπιστο σχέδιο 
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αποπληρωμής, το οποίο θα πρέπει να 
υποβληθεί πριν από την έγκριση του ΠΔΠ 
και της πρωτοβουλίας NGEU·

Or. en

Τροπολογία 37
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Covid 
19 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως 
δικαιολογία για τη μετατροπή της ΕΕ σε 
μια «Ένωση εμβασμάτων»,

Or. de

Τροπολογία 38
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
πρέπει να ανταποκριθεί στην ισχύουσα 
κρίση κατά τρόπο που θα αυξήσει την 
ανθεκτικότητά της έναντι μελλοντικών 
κρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 39
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το 
γεγονός ότι πολλές συνέπειες της κρίσης 
ενδέχεται να είναι προσωρινές, για 
διάφορους λόγους, χωρίς πρόσθετη 
στήριξη οι μακροπρόθεσμες οικονομικές 
προοπτικές ενδέχεται να υπονομεύσουν 
τη δυνατότητα χρηματοδότησης των 
προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως η Νέα Πράσινη 
Συμφωνία, η πλήρης ψηφιοποίηση της 
ηπείρου και μια περισσότερο φιλόδοξη 
στρατηγική εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 40
Joachim Schuster, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn Regner, 
Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή εκτιμά τις συνολικές ανάγκες 
δημόσιας χρηματοδότησης σε 5,4 τρισ. 
ευρώ για το 2020 και το 2021· αυτό 
περιλαμβάνει τις ανάγκες 
χρηματοδότησης πριν από την κρίση που 
ανέρχονταν σε 3,7 τρισ. ευρώ και τις 
πρόσθετες ανάγκες χρηματοδότησης 
εξαιτίας του αντίκτυπου της κρίσης 
COVID-19 που ανέρχονται σε 1,7 τρισ. 
ευρώ για τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά το 
2020 και το 2021·1α

_________________
1α Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής με τίτλο: Identifying Europe's 
recovery needs [Εντοπισμός των αναγκών 
ανάκαμψης της Ευρώπης] 



AM\1209978EL.docx 23/180 PE655.649v01-00

EL

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf 

Or. en

Τροπολογία 41
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάπτυξη έχει βασιστεί σε σημαντικό 
βαθμό σε μη συμβατική και, 
μακροπρόθεσμα, μη βιώσιμη 
νομισματική πολιτική· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτή η νομισματική πολιτική 
δεν κατόρθωσε να δημιουργήσει 
δυναμική για μεταρρυθμίσεις που 
αυξάνουν την παραγωγικότητα·

Or. en

Τροπολογία 42
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
λογοδοσία του Συμβουλίου, της 
Επιτροπής και της Ευρωομάδας έναντι 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι 
εξασφαλισμένη καθ’ όλα τα στάδια της 
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
για λόγους δημοκρατικής νομιμοποίησης 
και διαφάνειας·
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Or. en

Τροπολογία 43
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
COVID-19 πλήττει ιδίως τις ευάλωτες 
ομάδες, με αποτέλεσμα την αύξηση των 
ανισοτήτων, της φτώχειας, της ανεργίας 
και των κοινωνικών αποκλίσεων, καθώς 
και την υπονόμευση των κοινωνικών 
προτύπων και των προτύπων 
απασχόλησης στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 44
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 
μόλις το 5,7% των ειδικών συστάσεων 
ανά χώρα υλοποιήθηκαν στο έπακρο από 
τα κράτη μέλη, ότι για 45,9% σημειώθηκε 
τουλάχιστον κάποια πρόοδος αλλά ότι σε 
ποσοστό 48,4% δεν έχουν υλοποιηθεί ή 
έχουν σημειώσει περιορισμένη μόνο 
πρόοδο·

Or. en
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Τροπολογία 45
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
νομισματική πολιτική δεν έχει παραμείνει 
ουδέτερη και έχει οδηγήσει σε μεγάλα 
αναδιανεμητικά αποτελέσματα μεταξύ 
των χωρών που εμφανίζουν έλλειμμα και 
εκείνων που εμφανίζουν πλεόνασμα και 
μεταξύ αποταμιευτών και οφειλετών·

Or. en

Τροπολογία 46
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων στη ζώνη του ευρώ 
εξακολουθεί να αποτελεί εξαιρετικά 
ανησυχητικό ζήτημα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η οικονομική κάμψη θα 
οδηγήσει σε αύξηση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων·

Or. en

Τροπολογία 47
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro 
Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες πλήττονται σε δυσανάλογο 
βαθμό λόγω της κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 48
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, 
Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευτεί έναντι 
των αξιών που βασίζονται στις Συνθήκες, 
καθώς και για την υλοποίηση του 
θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών με 
ορίζοντα το 2030, του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και 
της συμφωνίας του Παρισιού για το 
κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 49
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Pedro 
Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η 
αναταραχή επηρεάζει το σύνολο της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πρέπει να εξασφαλιστεί 
ισότιμη ικανότητα έκδοσης τίτλων 
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χρέους και πρόσβαση σε χρηματοδότηση, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση, 
μεταξύ άλλων και για τα κράτη μέλη που 
δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 50
Joachim Schuster, Carmen Avram, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020, η 
ΕΕ αναμένεται να υποστεί το 2020 τη 
βαθύτερη ύφεση στην ιστορία της·

1. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020, η 
ΕΕ αναμένεται να υποστεί το 2020 τη 
βαθύτερη ύφεση στην ιστορία της με 
μείωση του ΑΕΠ της ΕΕ της τάξεως του 
7½%, πολύ βαθύτερη από ό, τι κατά τη 
διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
του 2009, εκτίναξη του συνολικού 
ελλείμματος του προϋπολογισμού από 
0,6% του ΑΕΠ το 2019 σε 8½% του ΑΕΠ 
το 2020 τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και 
στην ΕΕ, νέα κορύφωση του λόγου 
συνολικού χρέους προς ΑΕΠ στη ζώνη 
του ευρώ της τάξεως του 103% σχεδόν 
που θα αντιστρέψει την πτωτική τάση 
που επικρατούσε από το 2014, με την 
ανεργία στη ζώνη του ευρώ να 
αναμένεται να αυξηθεί από 7,5% το 2019 
σε 9½% και με πληθωρισμό βάσει του 
ΕνΔΤΚ στη ζώνη του ευρώ της τάξεως 
του 0,2% το 2020· 1α

_________________
1α Ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις, 
άνοιξη 2020 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-finance/ip125_en.pdf

Or. en
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Τροπολογία 51
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020, η 
ΕΕ αναμένεται να υποστεί το 2020 τη 
βαθύτερη ύφεση στην ιστορία της·

1. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με τις θερινές οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020, η 
ΕΕ αναμένεται να υποστεί το 2020 τη 
βαθύτερη ύφεση στην ιστορία της, η οποία 
θα είναι σημαντικά χειρότερη από ό, τι 
αναφερόταν στις εαρινές προβλέψεις, 
συμπεριλαμβανομένης οικονομικής 
ύφεσης στη ζώνη του ευρώ κατά 8,7%· 
διαπιστώνει ότι η ύφεση είναι 
περισσότερο περιορισμένη σε εκείνα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που εξακολουθούν να 
διατηρούν τη νομισματική κυριαρχία 
τους·

Or. en

Τροπολογία 52
Pedro Silva Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020, η 
ΕΕ αναμένεται να υποστεί το 2020 τη 
βαθύτερη ύφεση στην ιστορία της·

1. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με τις θερινές οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020, η 
ΕΕ αναμένεται να υποστεί το 2020 τη 
βαθύτερη ύφεση στην ιστορία της με 
ύφεση κατά 8,3%, που είναι σημαντικά 
μεγαλύτερη από το 7,4% που 
προβλεπόταν αρχικά στις εαρινές 
προβλέψεις· σημειώνει επίσης ότι η 
πρόβλεψη όσον αφορά την ανάπτυξη για 
το 2021 θα είναι ελαφρώς χαμηλότερη 
από εκείνη που προβλεπόταν στις εαρινές 
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προβλέψεις·

Or. en

Τροπολογία 53
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020, η 
ΕΕ αναμένεται να υποστεί το 2020 τη 
βαθύτερη ύφεση στην ιστορία της·

1. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με τις θερινές οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020, η 
ΕΕ αναμένεται να υποστεί το 2020 τη 
βαθύτερη ύφεση στην ιστορία της, καθώς 
προβλέπεται ότι η οικονομία της ζώνης 
του ευρώ θα παρουσιάσει ύφεση κατά 
8,7% το 2020 και αύξηση κατά 6,1% το 
2021, και η οικονομία της ΕΕ αναμένεται 
να παρουσιάσει ύφεση κατά 8,3% το 2020 
και αύξηση κατά 5,8% το 2021·

Or. en

Τροπολογία 54
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, 
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020, η 
ΕΕ αναμένεται να υποστεί το 2020 τη 
βαθύτερη ύφεση στην ιστορία της·

1. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020, η 
ΕΕ βιώνει τη βαθύτερη ύφεση στην 
ιστορία της· το ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ 
αναμένεται να μειωθεί κατά 7,7% (7,4% 
στην ΕΕ) το 2020 και να ανακάμψει κατά 
6,3% (6,1% στην ΕΕ) το 2021· 1α

_________________
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1α Εαρινές προβλέψεις για το 2020, σ. 168, 
πίνακας 1. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-finance/ip125_en.pdf

Or. en

Τροπολογία 55
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020, η 
ΕΕ αναμένεται να υποστεί το 2020 τη 
βαθύτερη ύφεση στην ιστορία της·

1. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με τις θερινές οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020, η 
ΕΕ αναμένεται να υποστεί το 2020 τη 
βαθύτερη ύφεση στην ιστορία της, καθώς 
η οικονομία στη ζώνη του ευρώ θα 
παρουσιάσει ύφεση κατά 8,7% το 2020 
και στην ΕΕ στο σύνολό της κατά 8,3% 
το 2020·

Or. en

Τροπολογία 56
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020, η 
ΕΕ αναμένεται να υποστεί το 2020 τη 
βαθύτερη ύφεση στην ιστορία της·

1. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με τις θερινές οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020, η 
ζώνη του ευρώ αναμένεται να 
παρουσιάσει ύφεση το 2020 κατά 8,7% 
αλλά αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση 
της τάξεως του 6,1% το 2021· σημειώνει 
ότι αυτή η πρόβλεψη δεν λαμβάνει υπόψη 
ένα ενδεχόμενο δεύτερο κύμα της νόσου 
COVID-19·
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Or. en

Τροπολογία 57
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020, η 
ΕΕ αναμένεται να υποστεί το 2020 τη 
βαθύτερη ύφεση στην ιστορία της·

1. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με τις θερινές οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020, η 
ΕΕ αναμένεται να υποστεί το 2020 τη 
βαθύτερη ύφεση στην ιστορία της και το 
ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ δεν θα 
επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδά του 
πριν από το 2022·

Or. en

Τροπολογία 58
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020, η 
ΕΕ αναμένεται να υποστεί το 2020 τη 
βαθύτερη ύφεση στην ιστορία της·

1. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι 
οι θερινές οικονομικές προβλέψεις της 
Επιτροπής για το 2020 είναι χειρότερες σε 
σύγκριση με τις εαρινές, όπου ήδη 
αναμενόταν ότι η ΕΕ θα υποστεί το 2020 
τη βαθύτερη ύφεση στην ιστορία της·

Or. en

Τροπολογία 59
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι η πρωτοφανής 
οικονομική ύφεση το 2020 και τα μέτρα 
που ελήφθησαν ως απάντηση στην 
πανδημία αναμένεται να αυξήσουν τον 
λόγο χρέους προς ΑΕΠ στη ζώνη του 
ευρώ φτάνοντας σε νέα κορύφωση της 
τάξεως του 102,7% περίπου (95,1% στην 
ΕΕ) το 2020, προτού μειωθεί και φτάσει 
σε ποσοστό περίπου 98,8% (92,0% στην 
ΕΕ) το 2021, ενώ το 2019 ο λόγος χρέους 
προς ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ είχε πέσει 
στο 86,0% (79,4% στην ΕΕ), ήταν δηλαδή 
χαμηλότερος κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες 
σε σχέση με το 2014· 1α

_________________
1a Εαρινές προβλέψεις για το 2020, σ. 188, 
πίνακας 42. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-finance/ip125_en.pdf

Or. en

Τροπολογία 60
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. παραπέμπει στην 
επικαιροποιημένη έκθεση του ΔΝΤ για τις 
παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές του 
Ιουνίου 2020, όπου αναφέρεται ότι η 
πανδημία COVID-19 είχε αρνητικότερο 
αντίκτυπο στις δραστηριότητες κατά το 
πρώτο ήμισυ του 2020 από τον 
αναμενόμενο, και ότι η ανάκαμψη 
προβλέπεται να είναι περισσότερο 
σταδιακή από ό, τι προβλεπόταν 
προηγουμένως, με το ΑΕΠ του 2021 να 
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είναι κατά περίπου 6,5 ποσοστιαίες 
μονάδες χαμηλότερο από τις προβλέψεις 
πριν από τη νόσο COVID-19 του 
Ιανουαρίου του 2020·

Or. en

Τροπολογία 61
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. λαμβάνει υπό σημείωση την 
παρατήρηση του εκτελεστικού 
Αντιπροέδρου της Επιτροπής Valdis 
Dombrovskis σε συνέχεια της έκδοσης 
των θερινών οικονομικών προβλέψεων 
για το 2020 ότι «ο οικονομικός 
αντίκτυπος των μέτρων εγκλεισμού είναι 
μεγαλύτερος από τον αρχικά 
αναμενόμενο», στοιχείο που καταδεικνύει 
περαιτέρω την άγνοια της Επιτροπής για 
τα οικονομικά θέματα, ιδίως όσον αφορά 
τη διαχείριση των κρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 62
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro 
Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ανησυχεί για τον αρνητικό 
αντίκτυπο που έχει η κρίση COVID-19 σε 
παγκόσμιο επίπεδο στην οικονομία, στο 
εμπόριο, στις εισοδηματικές ανισότητες 
και στη φτώχεια·

2. ανησυχεί για τον αρνητικό 
αντίκτυπο που έχει η κρίση COVID-19 σε 
παγκόσμιο επίπεδο στην οικονομία, στο 
εμπόριο, στις εισοδηματικές ανισότητες 
και στη φτώχεια, με προβλεπόμενη 
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μείωση του παγκόσμιου ΑΕΠ 
(εξαιρουμένης της ΕΕ) κατά περίπου 3% 
φέτος, κάμψη που είναι πιο έντονη από 
εκείνη κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης της περιόδου 
2008-2009, μείωση του παγκόσμιου όγκου 
των εισαγωγών κατά περισσότερο από 
10% και μείωση των εξαγωγών στη ζώνη 
του ευρώ κατά περίπου 13% το 2020· 
εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με 
την αύξηση της φτώχειας καθώς πολλές 
αναδυόμενες χώρες και χώρες χαμηλού 
εισοδήματος διαθέτουν περιορισμένη 
ικανότητα αντιμετώπισης μιας 
υγειονομικής κρίσης τέτοιου μεγέθους 
καθώς και περιορισμένο πολιτικό 
περιθώριο για την απορρόφηση του 
μακροοικονομικού αντίκτυπου, ιδίως 
ενόψει των υποτονικών προοπτικών για 
τις τιμές των βασικών προϊόντων και τις 
δυσχερείς χρηματοοικονομικές συνθήκες· 
1β

_________________
1β Ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις, 
άνοιξη 2020 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-finance/ip125_en.pdf 

Or. en

Τροπολογία 63
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ανησυχεί για τον αρνητικό 
αντίκτυπο που έχει η κρίση COVID-19 σε 
παγκόσμιο επίπεδο στην οικονομία, στο 
εμπόριο, στις εισοδηματικές ανισότητες 
και στη φτώχεια·

2. ανησυχεί για τον αρνητικό 
αντίκτυπο που έχει η κρίση COVID-19 σε 
παγκόσμιο επίπεδο στην οικονομία, στο 
εμπόριο, στις εισοδηματικές ανισότητες 
και στη φτώχεια· σημειώνει ότι η 
δημοσιονομική πολιτική αποτελεί έναν 
από τους πλέον σημαντικούς τρόπους που 
διαθέτει ένα κράτος για την αναδιανομή 
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του πλούτου και τον περιορισμό ή τη 
μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων 
και των ανισοτήτων όσον αφορά τον 
πλούτο1α, και ότι τόσο η ανάπτυξη που 
βασίζεται σε επενδύσεις όσο και οι 
κοινωνικές μεταβιβάσεις που 
πραγματοποιούνται με κρατικές δαπάνες 
και είναι ζωτικής σημασίας για την 
αναδιανομή του πλούτου και την 
πρόληψη της αύξησης των ανισοτήτων 
έχουν μειωθεί και περιοριστεί από τους 
κανόνες περί χρέους και ελλείμματος· 
διαπιστώνει ότι η πρόσβαση σε δωρεάν ή 
προσιτές δημόσιες υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας διαδραματίζει επίσης καίριο 
ρόλο για την αντιμετώπιση των 
υφιστάμενων ανισοτήτων·
_________________
1a Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, 2017. «Η ανισότητα του 
πλούτου στην Ευρώπη: διαφορετική 
κατανομή των κερδών και της εργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών». Εγκρίθηκε 
στις 6/12/2017. 
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/ou
r-events/events/wealth-inequality-europe-
profit-labour-split/opinions.

Or. en

Τροπολογία 64
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ανησυχεί για τον αρνητικό 
αντίκτυπο που έχει η κρίση COVID-19 σε 
παγκόσμιο επίπεδο στην οικονομία, στο 
εμπόριο, στις εισοδηματικές ανισότητες 
και στη φτώχεια·

2. ανησυχεί για τον αρνητικό 
αντίκτυπο που έχει η κρίση COVID-19 
στην ευρωπαϊκή οικονομία, στο εμπόριο, 
στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών, 
στις εισοδηματικές ανισότητες και στη 
φτώχεια, καθώς και για τον κίνδυνο του 
κανονιστικού υπερθεματισμού, μιας 
περισσότερο χαλαρής προσέγγισης σε 
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ζητήματα δημόσιου χρέους και της 
χρηματοδότησης των εθνικών 
προϋπολογισμών με δανειακά κεφάλαια, 
καθώς και της αύξησης της μαζικής 
παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 65
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ανησυχεί για τον αρνητικό 
αντίκτυπο που έχει η κρίση COVID-19 σε 
παγκόσμιο επίπεδο στην οικονομία, στο 
εμπόριο, στις εισοδηματικές ανισότητες 
και στη φτώχεια·

2. ανησυχεί για τον τεράστιο 
αρνητικό αντίκτυπο που έχει η κρίση 
COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο στην 
οικονομία, στο εμπόριο, στην 
απασχόληση, στις εισοδηματικές 
ανισότητες και στη φτώχεια· τονίζει ότι η 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να 
εργαστούν για την επίτευξη του πλέον 
φιλόδοξου σχεδίου ανάκαμψης που θα 
εστιάζει στους σφοδρότερα πληγέντες 
τομείς της κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 66
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ανησυχεί για τον αρνητικό 
αντίκτυπο που έχει η κρίση COVID-19 σε 
παγκόσμιο επίπεδο στην οικονομία, στο 
εμπόριο, στις εισοδηματικές ανισότητες 
και στη φτώχεια·

2. ανησυχεί για τον εξαιρετικά 
αρνητικό αντίκτυπο που έχει η πανδημία 
COVID-19 στην οικονομία της ΕΕ, ιδίως 
στις ΜΜΕ, στην ενιαία αγορά και την 
ανταγωνιστικότητά της, στην 
πολυμέρεια, στις εισοδηματικές 
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ανισότητες και στη φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 67
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ανησυχεί για τον αρνητικό 
αντίκτυπο που έχει η κρίση COVID-19 σε 
παγκόσμιο επίπεδο στην οικονομία, στο 
εμπόριο, στις εισοδηματικές ανισότητες 
και στη φτώχεια·

2. ανησυχεί για τον αρνητικό 
αντίκτυπο που έχει η κρίση COVID-19 σε 
παγκόσμιο επίπεδο στην οικονομία, στο 
εμπόριο, στις ανισότητες 
(συμπεριλαμβανομένων των 
εισοδηματικών ανισοτήτων αλλά και των 
ανισοτήτων λόγω φύλου) και στη φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 68
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ανησυχεί για τον αρνητικό 
αντίκτυπο που έχει η κρίση COVID-19 σε 
παγκόσμιο επίπεδο στην οικονομία, στο 
εμπόριο, στις εισοδηματικές ανισότητες 
και στη φτώχεια·

2. ανησυχεί για τον αρνητικό 
αντίκτυπο που έχει η κρίση COVID-19 σε 
παγκόσμιο επίπεδο στην οικονομία, στο 
εμπόριο, στην απασχόληση, στις 
εισοδηματικές ανισότητες, στην ισότητα 
των φύλων και στη φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 69
Martin Schirdewan, Manon Aubry



PE655.649v01-00 38/180 AM\1209978EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εκφράζει την ανησυχία του διότι 
από την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου το 2011, τα ειδικά μέτρα 
πολιτικής που απαιτούνται από την 
Επιτροπή στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις εστιάζουν στον περιορισμό της 
αύξησης των μισθών· στην αύξηση του 
ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση· 
στην ιδιωτικοποίηση των κρατικών 
επιχειρήσεων, τη μείωση των δημόσιων 
δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη· 
στην προώθηση περισσότερων ωρών 
εργασίας· στη μείωση της εργασιακής 
ασφάλειας· και στις περικοπές των πόρων 
προς τις κοινωνικές υπηρεσίες – 
παράγοντες που συνέβαλαν όλοι στη 
μείωση της ικανότητας των κρατών, των 
θεσμικών οργάνων και των ατόμων να 
ανταποκριθούν στην έξαρση της 
πανδημίας· διαπιστώνει ότι, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, οι παρεμβάσεις της 
Επιτροπής ήταν πολύ εκτεταμένες σε 
τομείς των δημόσιων πολιτικών που 
βάσει της νομοθεσίας εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών 
σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, όπως οι συντάξεις 
και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 70
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. στο πλαίσιο αυτό επισημαίνει τον 
επείγοντα χαρακτήρα της προστασίας 
των δικαιωμάτων και των συνθηκών 
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εργασίας των εργαζομένων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· ζητεί να εξετασθεί περαιτέρω το 
ενδεχόμενο αύξησης των μισθών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο που θα πρέπει να 
λάβει την ακόλουθη μορφή: αύξηση 5% 
στον κατώτατο μισθό όλων των χωρών 
που έχουν κατώτατο μισθό, παράλληλα 
με την καθιέρωση του συστήματος 
κατώτατου μισθού, προσαρμοσμένου 
πάντα στις εθνικές συνθήκες, στις χώρες 
που δεν διαθέτουν τέτοιο σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 71
Joachim Schuster, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn Regner, 
Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η εκτίμηση της 
Επιτροπής όσον αφορά τις επενδυτικές 
ανάγκες της ΕΕ για την επίτευξη της 
πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 595 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως8·

3. επισημαίνει ότι η εκτίμηση της 
Επιτροπής όσον αφορά τις επενδυτικές 
ανάγκες της ΕΕ των 27 το 2020 και το 
2021 θα ανέρχεται σε 1,5 τρισ. ευρώ 
πέραν του κατώτατου ορίου που 
αναφερόταν στις εαρινές προβλέψεις, και 
για την επίτευξη της πράσινης μετάβασης 
και του ψηφιακού μετασχηματισμού σε 
τουλάχιστον 595 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως8· συμπεριλαμβανομένων 
πρόσθετων επενδυτικών αναγκών ύψους 
20 δισ. ευρώ ετησίως προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν οι στρατηγικές 
επενδύσεις για την αυτονομία της ΕΕ 
ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των 
βιομηχανιών και η στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ για τα πλέον απαραίτητα αγαθά 
και υπηρεσίες (ιατρικά και φαρμακευτικά 
προϊόντα, στρατηγικές ψηφιακές 
υποδομές, βασικές τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής, κρίσιμες πρώτες ύλες, άμυνα 
και διάστημα)·
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_________________ _________________
8 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής με τίτλο «Identifying Europe's 
recovery needs» [Εντοπισμός των αναγκών 
ανάκαμψης της Ευρώπη], σ. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

8 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής με τίτλο: Identifying Europe's 
recovery needs [Εντοπισμός των αναγκών 
ανάκαμψης της Ευρώπης] 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

Or. en

Τροπολογία 72
Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η εκτίμηση της 
Επιτροπής όσον αφορά τις επενδυτικές 
ανάγκες της ΕΕ για την επίτευξη της 
πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 595 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως8·

3. επισημαίνει ότι η εκτίμηση της 
Επιτροπής όσον αφορά τις επενδυτικές 
ανάγκες της ΕΕ για την υλοποίηση της 
πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 595 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως· επισημαίνει ότι οι ανάγκες αυτές 
επικεντρώνονται σε περιορισμένο αριθμό 
τομέων, στην ανανεώσιμη ενέργεια, τις 
μεταφορές και την ενεργειακή απόδοση 
δημοσίων κτιρίων, οικιστικών κτιρίων 
και κτιρίων του τριτογενούς τομέα, 
καθώς και στην προστασία του 
περιβάλλοντος και τη διαχείριση των 
φυσικών πόρων· επισημαίνει ότι η 
κάλυψη των αναγκών αυτών απαιτεί 
δημόσιες επενδύσεις και προορατικές 
πολιτικές στο επίπεδο της Ένωσης, των 
κρατών μελών και των εδαφικών 
ενοτήτων·

_________________
8 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής με τίτλο «Identifying Europe's 
recovery needs» [Εντοπισμός των αναγκών 
ανάκαμψης της Ευρώπη], σ. 16
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Or. fr

Τροπολογία 73
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η εκτίμηση της 
Επιτροπής όσον αφορά τις επενδυτικές 
ανάγκες της ΕΕ για την επίτευξη της 
πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 595 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως8·

3. επισημαίνει ότι η εκτίμηση της 
Επιτροπής όσον αφορά τις επενδυτικές 
ανάγκες της ΕΕ για την επίτευξη της 
πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 595 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως8· αναγνωρίζει ότι οι δημόσιες 
επενδύσεις είναι περιορισμένες διότι 
αντιπροσωπεύουν περιορισμένους πόρους 
που χρηματοδοτούνται κυρίως από τους 
φορολογούμενους· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις 
δημόσιες επενδύσεις οι οποίες ενισχύουν 
την οικονομική ανάπτυξη·

_________________ _________________
8 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής με τίτλο «Identifying Europe's 
recovery needs» [Εντοπισμός των αναγκών 
ανάκαμψης της Ευρώπη], σ. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

8 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής με τίτλο «Identifying Europe's 
recovery needs» [Εντοπισμός των αναγκών 
ανάκαμψης της Ευρώπη], σ. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

Or. en

Τροπολογία 74
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η εκτίμηση της 3. επισημαίνει ότι η εκτίμηση της 
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Επιτροπής όσον αφορά τις επενδυτικές 
ανάγκες της ΕΕ για την επίτευξη της 
πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 595 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως8·

Επιτροπής όσον αφορά τις επενδυτικές 
ανάγκες της ΕΕ για την επίτευξη της 
πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 595 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως8· αναγνωρίζει ότι περισσότερο 
από ποτέ αυτός ο μετασχηματισμός 
πρέπει να φέρει στον πυρήνα του τον 
στόχο για έναν ανοδικό μετασχηματισμό 
του επιπέδου διαβίωσης όλων των 
πολιτών της ΕΕ στην Ένωση·

_________________ _________________
8 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής με τίτλο «Identifying Europe's 
recovery needs» [Εντοπισμός των αναγκών 
ανάκαμψης της Ευρώπη], σ. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

8 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής με τίτλο «Identifying Europe's 
recovery needs» [Εντοπισμός των αναγκών 
ανάκαμψης της Ευρώπη], σ. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

Or. en

Τροπολογία 75
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η εκτίμηση της 
Επιτροπής όσον αφορά τις επενδυτικές 
ανάγκες της ΕΕ για την επίτευξη της 
πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 595 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως8·

3. επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να αφήσει στην άκρη την Πράσινη 
Συμφωνία της με δεδομένη την κρίση 
COVID-19·

_________________
8 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής με τίτλο «Identifying Europe's 
recovery needs» [Εντοπισμός των 
αναγκών ανάκαμψης της Ευρώπη], σ. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
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finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

Or. en

Τροπολογία 76
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η εκτίμηση της 
Επιτροπής όσον αφορά τις επενδυτικές 
ανάγκες της ΕΕ για την επίτευξη της 
πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 595 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως8·

3. επισημαίνει ότι τα συνολικά μέτρα 
ρευστότητας που παρασχέθηκαν ως 
απάντηση στην έξαρση της πανδημίας 
ισοδυναμούν με ποσοστό 22% του ΑΕΠ 
της ΕΕ και συμπληρώθηκαν από 
υφιστάμενους δημοσιονομικούς 
μηχανισμούς της ΕΕ που παρείχαν 
στήριξη σε ύψος έως και 4½% του ΑΕΠ 
της ΕΕ· 1α

_________________ _________________
1α Σελίδα 3 των εαρινών προβλέψεων για 
το 2020. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-finance/ip125_en.pdf

8 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής με τίτλο «Identifying Europe's 
recovery needs» [Εντοπισμός των 
αναγκών ανάκαμψης της Ευρώπη], σ. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf

Or. en

Τροπολογία 77
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. σημειώνει ότι οι κυβερνήσεις 
έχουν εγκρίνει ποσοστό άνω του 4% του 
ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ σε 
δημοσιονομικά μέτρα το 2020 στο 
πλαίσιο της διακριτικής τους ευχέρειας 
και φρονεί ότι τα μέτρα αυτά θα 
χρειαστεί να συνεχιστούν και το 2021·
σημειώνει ότι η πρωτοβουλία Next 
Generation EU μπορεί να παράσχει 
πρόσθετα δημοσιονομικά κίνητρα στις 
ευρωπαϊκές οικονομίες ύψους περίπου 
1% του ΑΕΠ κατά την επόμενη 
τετραετία·

Or. en

Τροπολογία 78
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn Regner, Alfred Sant, 
Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει ότι οι επενδύσεις τόσο του 
δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα 
ήταν ήδη σαφώς ανεπαρκείς και πριν από 
την κρίση, παρά τα ιστορικά χαμηλά 
επιτόκια, και ότι από τις προβλέψεις 
προκύπτει μια πρόσθετη κατακόρυφη 
μείωση των επενδύσεων που εκτιμάται σε 
846 δισ. ευρώ το 2020 και το 2021 από 
κοινού· 1γ

_________________
1γ Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής: Identifying Europe's recovery 
needs [Εντοπισμός των αναγκών 
ανάκαμψης της Ευρώπης] 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
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vestment_needs.pdf 

Or. en

Τροπολογία 79
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
ανεπαρκή πρόοδο όσον αφορά τις 
εμπορικές συνομιλίες μεταξύ της ΕΕ και 
του Ηνωμένου Βασιλείου· παροτρύνει την 
Επιτροπή να προετοιμαστεί και για το 
ενδεχόμενο της μη επίτευξης συμφωνίας 
που θα μπορούσε να θέσει σοβαρά 
εμπόδια στο εμπόριο μεταξύ ΕΕ και 
Ηνωμένου Βασιλείου από τις αρχές του 
2021·

Or. en

Τροπολογία 80
Enikő Győri, Markus Ferber, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι οι προβλέψεις 
συνοδεύονται από εξαιρετικά υψηλό 
βαθμό αβεβαιότητας και σοβαρούς 
καθοδικούς κινδύνους1α

_________________
1a Εαρινές προβλέψεις για το 2020, σ. 26. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-finance/ip125_en.pdf

Or. en
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Τροπολογία 81
Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, 
Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει 
την πρωτοφανή πρόκληση του μετριασμού 
των κοινωνικών και οικονομικών 
συνεπειών της ιστορικής ύφεσης και του 
καθορισμού της πορείας προς μια ταχεία 
οικονομική ανάκαμψη που θα συνδέεται με 
τη βιώσιμη και δίκαιη μετάβαση και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό· είναι 
πεπεισμένο ότι, για τον σκοπό αυτό, είναι 
απολύτως αναγκαίο να αυξηθούν 
σημαντικά οι δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις σε σχέση με τη δεκαετία του 
2010 και ότι το αυξημένο επίπεδο των 
επενδύσεων πρέπει να σταθεροποιηθεί για 
πολλά χρόνια·

4. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει 
την πρωτοφανή πρόκληση του μετριασμού 
των κοινωνικών και οικονομικών 
συνεπειών της ιστορικής ύφεσης και του 
καθορισμού της πορείας προς μια ταχεία 
οικονομική ανάκαμψη που θα συνδέεται με 
την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και των 
ΜΜΕ, την ανταγωνιστικότητα, τη 
βιώσιμη και δίκαιη μετάβαση και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό· είναι 
πεπεισμένο ότι, για τον σκοπό αυτό, είναι 
απολύτως αναγκαίο να αυξηθούν 
σημαντικά οι ιδιωτικές και δημόσιες 
επενδύσεις και ότι το αυξημένο επίπεδο 
των οικονομικά βιώσιμων επενδύσεων 
πρέπει να σταθεροποιηθεί για πολλά 
χρόνια, ενώ υπάρχει ακόμα ανάγκη για 
ενισχυμένη σύγκλιση στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 82
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ 
αντιμετωπίζει την πρωτοφανή πρόκληση 
του μετριασμού των κοινωνικών και 
οικονομικών συνεπειών της ιστορικής 
ύφεσης και του καθορισμού της πορείας 
προς μια ταχεία οικονομική ανάκαμψη που 
θα συνδέεται με τη βιώσιμη και δίκαιη 

4. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
αντιμετωπίζουν την πρωτοφανή πρόκληση 
του μετριασμού των κοινωνικών και 
οικονομικών συνεπειών της ιστορικής 
ύφεσης και του καθορισμού της πορείας 
προς μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη 
που θα βασίζεται στην ισότητα και σε 
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μετάβαση και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό· είναι πεπεισμένο ότι, 
για τον σκοπό αυτό, είναι απολύτως 
αναγκαίο να αυξηθούν σημαντικά οι 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε 
σχέση με τη δεκαετία του 2010 και ότι το 
αυξημένο επίπεδο των επενδύσεων πρέπει 
να σταθεροποιηθεί για πολλά χρόνια·

χρηστές δημοσιονομικές πολιτικές· 
προειδοποιεί ότι η σημαντική αύξηση των 
δημόσιων επενδύσεων σε σχέση με τη 
δεκαετία του 2010 θα καταστήσει τα ήδη 
μη βιώσιμα επίπεδα χρέους σε πολλά 
κράτη μέλη ακόμα πιο προβληματικά, και 
θα αυξήσει την αστάθεια της αγοράς· 
θεωρεί ότι το αυξημένο επίπεδο της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας πρέπει να 
σταθεροποιηθεί για πολλά χρόνια·

Or. en

Τροπολογία 83
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει 
την πρωτοφανή πρόκληση του μετριασμού 
των κοινωνικών και οικονομικών 
συνεπειών της ιστορικής ύφεσης και του 
καθορισμού της πορείας προς μια ταχεία 
οικονομική ανάκαμψη που θα συνδέεται με 
τη βιώσιμη και δίκαιη μετάβαση και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό· είναι 
πεπεισμένο ότι, για τον σκοπό αυτό, είναι 
απολύτως αναγκαίο να αυξηθούν 
σημαντικά οι δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις σε σχέση με τη δεκαετία του 
2010 και ότι το αυξημένο επίπεδο των 
επενδύσεων πρέπει να σταθεροποιηθεί για 
πολλά χρόνια·

4. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει 
την πρωτοφανή πρόκληση του μετριασμού 
των κοινωνικών και οικονομικών 
συνεπειών της ιστορικής ύφεσης και του 
καθορισμού της πορείας προς μια ταχεία 
οικονομική ανάκαμψη που θα συνδέεται με 
τη βιώσιμη και δίκαιη μετάβαση και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό· είναι 
πεπεισμένο ότι, για τον σκοπό αυτό, είναι 
απολύτως αναγκαίο να αυξηθούν 
σημαντικά οι επενδύσεις σε σχέση με τη 
δεκαετία του 2010 και ότι το κατάλληλο 
και αποδοτικό επίπεδο των επενδύσεων 
πρέπει να σταθεροποιηθεί για πολλά 
χρόνια· καλεί τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο 
που θα στηρίζει τις ιδιωτικές επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 84
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος



PE655.649v01-00 48/180 AM\1209978EL.docx

EL

Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει 
την πρωτοφανή πρόκληση του μετριασμού 
των κοινωνικών και οικονομικών 
συνεπειών της ιστορικής ύφεσης και του 
καθορισμού της πορείας προς μια ταχεία 
οικονομική ανάκαμψη που θα συνδέεται με 
τη βιώσιμη και δίκαιη μετάβαση και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό· είναι 
πεπεισμένο ότι, για τον σκοπό αυτό, είναι 
απολύτως αναγκαίο να αυξηθούν 
σημαντικά οι δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις σε σχέση με τη δεκαετία του 
2010 και ότι το αυξημένο επίπεδο των 
επενδύσεων πρέπει να σταθεροποιηθεί για 
πολλά χρόνια·

4. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει 
την πρωτοφανή πρόκληση του μετριασμού 
των κοινωνικών και οικονομικών 
συνεπειών της ιστορικής ύφεσης και του 
καθορισμού της πορείας προς μια ταχεία 
οικονομική ανάκαμψη που θα συνδέεται με 
τη βιώσιμη και δίκαιη μετάβαση και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό· είναι 
πεπεισμένο ότι, για τον σκοπό αυτό, είναι 
απολύτως αναγκαίο να αυξηθούν 
σημαντικά οι δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις σε σχέση με τη δεκαετία του 
2010, ότι η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 
οφείλεται κυρίως στις ιδιωτικές 
επενδύσεις και ότι οι κρατικές δαπάνες 
δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τη δίκαιη 
αντιμετώπιση των γενεών·

Or. de

Τροπολογία 85
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει 
την πρωτοφανή πρόκληση του μετριασμού 
των κοινωνικών και οικονομικών 
συνεπειών της ιστορικής ύφεσης και του 
καθορισμού της πορείας προς μια ταχεία 
οικονομική ανάκαμψη που θα συνδέεται με 
τη βιώσιμη και δίκαιη μετάβαση και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό· είναι 
πεπεισμένο ότι, για τον σκοπό αυτό, είναι 
απολύτως αναγκαίο να αυξηθούν 
σημαντικά οι δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις σε σχέση με τη δεκαετία του 
2010 και ότι το αυξημένο επίπεδο των 
επενδύσεων πρέπει να σταθεροποιηθεί για 
πολλά χρόνια·

4. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει 
την πρωτοφανή πρόκληση του μετριασμού 
των κοινωνικών και οικονομικών 
συνεπειών της ιστορικής ύφεσης, σε 
συνδυασμό με μια παγκόσμια πανδημία, 
και του καθορισμού της πορείας προς μια 
ταχεία οικονομική ανάκαμψη που θα 
συνδέεται με τη βιώσιμη και δίκαιη 
μετάβαση και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό· είναι πεπεισμένο ότι, για 
τον σκοπό αυτό, είναι απολύτως αναγκαίο, 
ακόμα περισσότερο δε στην τρέχουσα 
συγκυρία, να αυξηθούν σημαντικά οι 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε 
σχέση με τη δεκαετία του 2010 και ότι το 
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αυξημένο επίπεδο των επενδύσεων πρέπει 
να σταθεροποιηθεί για πολλά χρόνια·

Or. en

Τροπολογία 86
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει 
την πρωτοφανή πρόκληση του μετριασμού 
των κοινωνικών και οικονομικών 
συνεπειών της ιστορικής ύφεσης και του 
καθορισμού της πορείας προς μια ταχεία 
οικονομική ανάκαμψη που θα συνδέεται με 
τη βιώσιμη και δίκαιη μετάβαση και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό· είναι 
πεπεισμένο ότι, για τον σκοπό αυτό, είναι 
απολύτως αναγκαίο να αυξηθούν 
σημαντικά οι δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις σε σχέση με τη δεκαετία του 
2010 και ότι το αυξημένο επίπεδο των 
επενδύσεων πρέπει να σταθεροποιηθεί για 
πολλά χρόνια·

4. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει 
την πρωτοφανή πρόκληση του μετριασμού 
των κοινωνικών και οικονομικών 
συνεπειών της ιστορικής ύφεσης και του 
καθορισμού της πορείας προς μια ταχεία 
οικονομική ανάκαμψη που θα συνδέεται με 
τη βιώσιμη και δίκαιη μετάβαση και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό· είναι 
πεπεισμένο ότι, για τον σκοπό αυτό, είναι 
απολύτως αναγκαίο να αυξηθούν 
σημαντικά οι δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις σε σχέση με τη δεκαετία του 
2010 και ότι το αυξημένο επίπεδο των 
επενδύσεων θα πρέπει να συνδυαστεί με 
στοχευμένη ανάπτυξη και διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την 
παραγωγικότητα·

Or. en

Τροπολογία 87
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει 
την πρωτοφανή πρόκληση του μετριασμού 
των κοινωνικών και οικονομικών 
συνεπειών της ιστορικής ύφεσης και του 

4. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει 
την πρωτοφανή πρόκληση του μετριασμού 
των κοινωνικών και οικονομικών 
συνεπειών της ιστορικής ύφεσης και του 
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καθορισμού της πορείας προς μια ταχεία 
οικονομική ανάκαμψη που θα συνδέεται με 
τη βιώσιμη και δίκαιη μετάβαση και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό· είναι 
πεπεισμένο ότι, για τον σκοπό αυτό, είναι 
απολύτως αναγκαίο να αυξηθούν 
σημαντικά οι δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις σε σχέση με τη δεκαετία του 
2010 και ότι το αυξημένο επίπεδο των 
επενδύσεων πρέπει να σταθεροποιηθεί για 
πολλά χρόνια·

καθορισμού της πορείας προς μια ταχεία 
οικονομική ανάκαμψη που θα συνδέεται με 
τη βιώσιμη και δίκαιη μετάβαση και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό· είναι 
πεπεισμένο ότι, για τον σκοπό αυτό, είναι 
απολύτως αναγκαίο να αυξηθούν 
σημαντικά και βραχυπρόθεσμα οι 
οικονομικά βιώσιμες δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις· επισημαίνει ότι τα 
αυξημένα επίπεδα δημόσιων δαπανών 
δεν μπορούν να διατηρηθούν για πάντα·

Or. en

Τροπολογία 88
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει 
την πρωτοφανή πρόκληση του μετριασμού 
των κοινωνικών και οικονομικών 
συνεπειών της ιστορικής ύφεσης και του 
καθορισμού της πορείας προς μια ταχεία 
οικονομική ανάκαμψη που θα συνδέεται 
με τη βιώσιμη και δίκαιη μετάβαση και 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό· είναι 
πεπεισμένο ότι, για τον σκοπό αυτό, είναι 
απολύτως αναγκαίο να αυξηθούν 
σημαντικά οι δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις σε σχέση με τη δεκαετία του 
2010 και ότι το αυξημένο επίπεδο των 
επενδύσεων πρέπει να σταθεροποιηθεί για 
πολλά χρόνια·

4. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει 
την πρωτοφανή πρόκληση του μετριασμού 
των κοινωνικών και οικονομικών 
συνεπειών της ιστορικής ύφεσης και του 
καθορισμού της πορείας προς μια ταχεία 
οικονομική ανάκαμψη που θα 
προσανατολίζεται στη βιώσιμη και δίκαιη 
μετάβαση και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό· είναι πεπεισμένο ότι, για 
τον σκοπό αυτό, είναι απολύτως αναγκαίο 
να αυξηθούν σημαντικά οι δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις σε σχέση με τη 
δεκαετία του 2010 και ότι το αυξημένο 
επίπεδο των επενδύσεων πρέπει να 
σταθεροποιηθεί για πολλά χρόνια·

Or. en

Τροπολογία 89
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. διαπιστώνει ότι ως αποτέλεσμα 
της πανδημίας, η ΕΚΤ προβλέπει ότι το 
δημόσιο χρέος θα φτάσει σε ποσοστό 
200% του ΑΕΠ στην Ελλάδα, 160% στην 
Ιταλία, 130% στην Πορτογαλία και 120% 
στη Γαλλία και την Ισπανία, και ότι, κατά 
μέσον όρο, το χρέος στη ζώνη του ευρώ 
θα αυξηθεί από τα επίπεδα που εμφάνιζε 
πριν από την πανδημία και ανέρχονταν σε 
86% του ΑΕΠ σε άνω του 100%, ενώ τα 
μέσα ελλείμματα θα ανέρχονται σε 
ποσοστό 8% του ΑΕΠ1α· εκφράζει την 
ανησυχία του διότι αρκετά κράτη, 
συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, της 
Ισπανίας, της Γαλλίας και της 
Πορτογαλίας, θα πρέπει να 
επαναχρηματοδοτήσουν μεγάλο τμήμα 
του χρέους τους εντός του επόμενου 
έτους, κάτι που ενδέχεται να ασκήσει 
πίεση σε ευάλωτα κράτη· σημειώνει ότι η 
Επιτροπή αναγνωρίζει ότι τα δημόσια 
οικονομικά θα επιδεινωθούν σε μόνιμη 
βάση1β, σημειώνει ότι αυτό αποτελεί 
μοναδικό πρόβλημα στη ζώνη του ευρώ 
λόγω της «ρήτρας μη διάσωσης» που 
προβλέπεται στη Συνθήκη και απαγορεύει 
την άμεση χρηματοδότηση του δημόσιου 
χρέους από την κεντρική τράπεζα με 
νομισματικά μέσα, και λόγω των κανόνων 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης που επιβάλλουν 
αποπληθωριστική δυναμική σε καιρούς 
οικονομικής κάμψης· ζητεί να μπει τέλος 
σε αυτούς τους αυτοεπιβεβλημένους 
περιορισμούς στο πλαίσιο της 
επανεξέτασης του μακροοικονομικού 
πλαισίου·
_________________
1α Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
Financial Stability Review, Μάιος 2020. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-
stability/fsr/html/ecb.fsr202005~1b75555f
66.en.html#toc1
1β Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Identifying 
Europe's recovery needs [Εντοπισμός των 
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αναγκών ανάκαμψης της Ευρώπη]. 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής, 27/05/20. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf?fbclid=IwAR1kxXW
wWAUV8FLV8OMTBidRqeKIiwNCthC4
xEdoHdBWpzCYIND04rsUIiU

Or. en

Τροπολογία 90
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele 
Bischoff, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επικροτεί την ταχεία και δυναμική 
απάντηση στην κρίση στον τομέα της 
νομισματικής και δημοσιονομικής 
πολιτικής, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
επίπεδο κρατών μελών, με το έκτακτο 
πρόγραμμα αγοράς στοιχείων 
ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP), την 
ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) και τη 
δρομολόγηση του πανευρωπαϊκού 
ταμείου εγγυήσεων της ΕΤΕπ που 
διασφαλίζει τη ρευστότητα και τη 
σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, την ενεργοποίηση της «γενικής 
ρήτρας διαφυγής» από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή που θα παράσχει τη μέγιστη 
δυνατή ευελιξία στο δημοσιονομικό 
πλαίσιο και τους προσωρινούς 
κανονισμούς που εγκρίθηκαν για τις 
κρατικές ενισχύσεις και θα επιτρέψουν 
στις εθνικές κυβερνήσεις να στηρίξουν 
χρηματοδοτικά τα συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης και τις 
επιχειρήσεις καθώς και το επικείμενο 
ευρωπαϊκό μέσο προσωρινής στήριξης 
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για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) 
για τη διατήρηση της απασχόλησης κατά 
τη διάρκεια της κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 91
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επικροτεί την ταχεία, δυναμική 
και αποφασιστική απάντηση στην κρίση 
στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, με το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς 
στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας 
(PEPP), την ενεργοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
(ΕΜΣ) και τη δρομολόγηση του 
πανευρωπαϊκού ταμείου εγγυήσεων της 
ΕΤΕπ, την ενεργοποίηση της «γενικής 
ρήτρας διαφυγής» από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την έγκριση προσωρινών 
κανονισμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
και το επικείμενο ευρωπαϊκό μέσο 
προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό 
των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης (SURE)· επισημαίνει 
ότι χωρίς τέτοιου είδους στήριξη, η 
οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική καθοδική φάση στην ΕΕ 
θα ήταν σφοδρότερη και θα μπορούσε να 
έχει ακόμα πιο αρνητικές δευτερογενείς 
επιπτώσεις και πέραν των συνόρων της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 92
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Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι η ραχοκοκκαλιά 
της οικονομικής ανάκαμψης έγκειται στις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα 
ενισχύσουν την ανάπτυξη· σημειώνει ότι 
με σκοπό την προστασία των Ευρωπαίων 
φορολογούμενων, κάθε βοήθεια από το 
σχέδιο ανάκαμψης προς κάθε κράτος 
μέλος θα πρέπει να εξαρτάται από την 
υλοποίηση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων που συνιστώνται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 93
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Pedro Marques, 
Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. επικροτεί καταρχήν την 
ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η 
ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και 
προετοιμασία για την επόμενη γενιά», 
όπου προτείνεται ένα ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης με 1,85 τρισ. ευρώ, ένας 
ανανεωμένος προϋπολογισμός της ΕΕ 
που θα ανέρχεται σε περίπου 1.100 δισ. 
ευρώ μεταξύ 2021 και 2027, έκδοση 
κοινών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και νέοι ίδιοι πόροι που θα 
εξασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια και 
δημοκρατική λογοδοσία και θα θέσουν 
την αλληλεγγύη, τη συνοχή και τη 
σύγκλιση στην καρδιά του ευρωπαϊκού 
σχεδίου ανάκαμψης·
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(το άρθρο μπορεί να υποβληθεί σε 
προσαρμογή ανάλογα με την πορεία των 
διαπραγματεύσεων)

Or. en

Τροπολογία 94
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. επικροτεί τη φιλόδοξη προσέγγιση 
«Next Generation EU» της Επιτροπής 
που έχει ως στόχο τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης, έναν 
ανανεωμένο μακροπρόθεσμο 
προϋπολογισμό της ΕΕ, την έκδοση 
κοινών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και νέους ίδιους πόρους·

Or. en

Τροπολογία 95
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. υπενθυμίζει ότι τα υψηλά επίπεδα 
φορολογίας στην Ευρώπη αποτελούν 
εμπόδιο για τις επενδύσεις, τις θέσεις 
εργασίας, την παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα·

Or. en

Τροπολογία 96
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 



PE655.649v01-00 56/180 AM\1209978EL.docx

EL

Regner, Paul Tang, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. επικροτεί καταρχήν την πρόταση 
της Επιτροπής για έναν νέο μηχανισμό 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για τη 
στήριξη των κρατών μελών μέσω μη 
επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης 
και δανείων για την υλοποίηση 
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που 
έχουν ζωτική σημασία για μια βιώσιμη 
ανάκαμψη που θα βασίζεται σε 
προτεραιότητες οι οποίες ορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για 
τον συντονισμό της οικονομικής 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, και που 
αφορούν τον στόχο για το κλίμα με 
ορίζοντα το 2030 και το ψηφιακό 
θεματολόγιο·
(το άρθρο μπορεί να υποβληθεί σε 
προσαρμογή ανάλογα με την πορεία των 
διαπραγματεύσεων)

Or. en

Τροπολογία 97
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. τονίζει ότι η υγιής δημοσιονομική 
κατάσταση αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για τη μακροοικονομική 
σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ·

Or. en
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Τροπολογία 98
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4δ. υπενθυμίζει τη θετική πρακτική 
της διαφάνειας σε αρκετά κράτη μέλη 
υπό μορφή υποχρεωτικής δημοσίευσης 
των συμβάσεων που συνάπτονται από τον 
δημόσιο τομέα, η οποία ενισχύει την 
αποδοτικότητα των δημόσιων 
οικονομικών και προωθεί την οικονομική 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 99
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην 
κρίση στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης· θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης με τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ανάπτυξη, δηλαδή σύμφωνα με 
τις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (EGD), τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
(ΕΠΚΔ) και τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, 
και με στόχο την προστασία των 
δικαιωμάτων των γυναικών και την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· ζητεί 
τα κονδύλια και οι πόροι να διοχετεύονται 
σε έργα και δικαιούχους που 

5. εκφράζει λύπη για την κατάχρηση 
της κρίσης με σκοπό την περαιτέρω 
χαλάρωση της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης και την προτεινόμενη σε αυτό 
μερική χρηματοδότηση μέσω δανεισμού· 
υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση μέσω 
δανεισμού απαγορεύεται βάσει του 
άρθρου 311 της ΣΛΕΕ·
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συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες 
μας που απορρέουν από τη Συνθήκη και 
οι αποδέκτριες επιχειρήσεις να 
προστατεύουν τους εργαζομένους τους, 
να καταβάλλουν το δίκαιο μερίδιο φόρων 
που τους αναλογεί και να αποφεύγουν την 
καταβολή μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με 
στόχο την αμοιβή των μετόχων·

Or. en

Τροπολογία 100
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην κρίση 
στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης· θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης με τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ανάπτυξη, δηλαδή σύμφωνα με τις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (EGD), τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 
Ηνωμένων Εθνών, και με στόχο την 
προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών 
και την επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
ζητεί τα κονδύλια και οι πόροι να 
διοχετεύονται σε έργα και δικαιούχους που 
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες 
μας που απορρέουν από τη Συνθήκη και οι 
αποδέκτριες επιχειρήσεις να προστατεύουν 
τους εργαζομένους τους, να καταβάλλουν 
το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους 
αναλογεί και να αποφεύγουν την καταβολή 
μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με 

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην κρίση 
στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης· εκφράζει την ανησυχία του 
διότι το στοιχείο ανάκαμψης του σχεδίου 
«Next Generation» ανέρχεται σε μόλις 
0,56% του ΑΕΠ της ΕΕ ετησίως για μια 
τετραετία1α, ποσό που είναι προφανές ότι 
δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει ύφεση 
της κλίμακας που αντιμετωπίζουμε και 
είναι απίθανο να μπορέσει να παράσχει τη 
βοήθεια που χρειάζονται τα κράτη μέλη 
που έχουν πληγεί περισσότερο· 
παροτρύνει την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να αναζητήσουν μια νέα και 
πρόσθετη δέσμη μέτρων που θα 
υπερβαίνει αυτό το ποσό· θεωρεί 
ουσιώδες να ευθυγραμμιστεί πλήρως η 
δέσμη μέτρων ανάκαμψης με τη νέα 
στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη, 
δηλαδή σύμφωνα με τις αρχές της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (EGD), 
τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και τους στόχους 
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στόχο την αμοιβή των μετόχων· βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων 
Εθνών, και με στόχο την προστασία των 
δικαιωμάτων των γυναικών και την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· ζητεί τα 
κονδύλια και οι πόροι να διοχετεύονται σε 
έργα και δικαιούχους που 
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες 
μας που απορρέουν από τη Συνθήκη και οι 
αποδέκτριες επιχειρήσεις να προστατεύουν 
τους εργαζομένους τους, να καταβάλλουν 
το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους 
αναλογεί και να αποφεύγουν την καταβολή 
μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με 
στόχο την αμοιβή των μετόχων·

_________________
1α Münchau, Wolfgang. «Why it is not 
500 billion». Eurointelligence, 30/05/20. 
http://www.eurointelligence.com/professio
nal/briefings/2020-05-
29.html?cHash=a03f37f075470a52d93b1
a43be5102d9 

Or. en

Τροπολογία 101
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην κρίση 
στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό 
σχέδιο ανάκαμψης· θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης με τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ανάπτυξη, δηλαδή σύμφωνα με τις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (EGD), τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην κρίση 
στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών· θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η προτεινόμενη 
δέσμη μέτρων ανάκαμψης με τη νέα 
στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και 
να είναι ορθή η στρατηγική 
χρηματοδότησής της· ζητεί τα κονδύλια 
και οι πόροι να διοχετεύονται σε έργα και 
δικαιούχους που παράγουν τον 



PE655.649v01-00 60/180 AM\1209978EL.docx

EL

(ΕΠΚΔ) και τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, 
και με στόχο την προστασία των 
δικαιωμάτων των γυναικών και την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· ζητεί 
τα κονδύλια και οι πόροι να διοχετεύονται 
σε έργα και δικαιούχους που 
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες 
μας που απορρέουν από τη Συνθήκη και οι 
αποδέκτριες επιχειρήσεις να 
προστατεύουν τους εργαζομένους τους, 
να καταβάλλουν το δίκαιο μερίδιο φόρων 
που τους αναλογεί και να αποφεύγουν την 
καταβολή μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με 
στόχο την αμοιβή των μετόχων·

μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό αντίκτυπο 
και που συμμορφώνονται με τις 
θεμελιώδεις αξίες μας που απορρέουν από 
τη Συνθήκη·

Or. en

Τροπολογία 102
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην κρίση 
στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης· θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης με τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ανάπτυξη, δηλαδή σύμφωνα με τις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (EGD), τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
(ΕΠΚΔ) και τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, 
και με στόχο την προστασία των 
δικαιωμάτων των γυναικών και την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· ζητεί 
τα κονδύλια και οι πόροι να διοχετεύονται 
σε έργα και δικαιούχους που 

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην κρίση 
στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης· θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης με τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ανάπτυξη· ζητεί τα κονδύλια και οι 
πόροι να διοχετεύονται σε έργα και 
δικαιούχους που συμμορφώνονται με τις 
θεμελιώδεις αξίες μας που απορρέουν από 
τη Συνθήκη και οι αποδέκτριες 
επιχειρήσεις να προστατεύουν τους 
εργαζομένους τους, να καταβάλλουν το 
δίκαιο μερίδιο φόρων που τους αναλογεί 
και να αποφεύγουν την καταβολή 
μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με 
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συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες 
μας που απορρέουν από τη Συνθήκη και οι 
αποδέκτριες επιχειρήσεις να προστατεύουν 
τους εργαζομένους τους, να καταβάλλουν 
το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους 
αναλογεί και να αποφεύγουν την καταβολή 
μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με 
στόχο την αμοιβή των μετόχων·

στόχο την αμοιβή των μετόχων·

Or. en

Τροπολογία 103
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, 
Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην 
κρίση στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό 
σχέδιο ανάκαμψης· θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης με τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ανάπτυξη, δηλαδή σύμφωνα με τις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (EGD), τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 
Ηνωμένων Εθνών, και με στόχο την 
προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών 
και την επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
ζητεί τα κονδύλια και οι πόροι να 
διοχετεύονται σε έργα και δικαιούχους που 
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες 
μας που απορρέουν από τη Συνθήκη και οι 
αποδέκτριες επιχειρήσεις να προστατεύουν 
τους εργαζομένους τους, να καταβάλλουν 
το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους 
αναλογεί και να αποφεύγουν την καταβολή 

5. θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης με τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ανάπτυξη, δηλαδή σύμφωνα με τις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (EGD), τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 
Ηνωμένων Εθνών, και με στόχο την 
προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών 
και την επίτευξη της ισότητας των φύλων, 
και να θέτει την ευημερία των πολιτών 
και τη βιωσιμότητα στο κέντρο των 
δράσεών μας· επιπλέον, το ταμείο 
ανάκαμψης θα πρέπει να παρέχει 
πρόσθετη στήριξη στο επενδυτικό σχέδιο 
για μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) με 
σκοπό την ώθηση των οικονομιών της 
ΕΕ προς μια βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομία που θα 
καταστήσει εφικτή την αναγκαία 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία· ζητεί τα κονδύλια και οι πόροι 
να διοχετεύονται σε έργα και δικαιούχους 
που συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις 
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μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με 
στόχο την αμοιβή των μετόχων·

αξίες μας που απορρέουν από τη Συνθήκη, 
συμπεριλαμβανομένου του κράτους 
δικαίου, και οι αποδέκτριες επιχειρήσεις 
να προστατεύουν τους εργαζομένους τους, 
να καταβάλλουν το δίκαιο μερίδιο φόρων 
που τους αναλογεί και να αποφεύγουν την 
καταβολή μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με 
στόχο την αμοιβή των μετόχων·

Or. en

Τροπολογία 104
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην κρίση 
στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης· θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης με τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ανάπτυξη, δηλαδή σύμφωνα με τις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (EGD), τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 
Ηνωμένων Εθνών, και με στόχο την 
προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών 
και την επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
ζητεί τα κονδύλια και οι πόροι να 
διοχετεύονται σε έργα και δικαιούχους που 
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες 
μας που απορρέουν από τη Συνθήκη και οι 
αποδέκτριες επιχειρήσεις να προστατεύουν 
τους εργαζομένους τους, να καταβάλλουν 
το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους 
αναλογεί και να αποφεύγουν την καταβολή 
μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με 

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην κρίση 
στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης· θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης με τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ανάπτυξη, δηλαδή σύμφωνα με τις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (EGD), τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 
Ηνωμένων Εθνών, και με στόχο την 
προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών 
και την επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
ζητεί τα κονδύλια και οι πόροι να 
διοχετεύονται σε έργα και δικαιούχους που 
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες 
μας που απορρέουν από τη Συνθήκη και οι 
αποδέκτριες επιχειρήσεις να προστατεύουν 
τους εργαζομένους τους, να καταβάλλουν 
το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους 
αναλογεί και να αποφεύγουν την καταβολή 
μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με 
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στόχο την αμοιβή των μετόχων· στόχο την αμοιβή των μετόχων, καθώς και 
να απαγορευτούν οι ενέργειες υφαρπαγής 
άλλων εταιρειών που βρίσκονται και οι 
ίδιες σε δεινή οικονομική κατάσταση 
λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης COVID-
19·

Or. en

Τροπολογία 105
Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην κρίση 
στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης· θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης με τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ανάπτυξη, δηλαδή σύμφωνα με τις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (EGD), τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
(ΕΠΚΔ) και τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, 
και με στόχο την προστασία των 
δικαιωμάτων των γυναικών και την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· ζητεί 
τα κονδύλια και οι πόροι να διοχετεύονται 
σε έργα και δικαιούχους που 
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες 
μας που απορρέουν από τη Συνθήκη και οι 
αποδέκτριες επιχειρήσεις να προστατεύουν 
τους εργαζομένους τους, να καταβάλλουν 
το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους 
αναλογεί και να αποφεύγουν την καταβολή 
μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με 
στόχο την αμοιβή των μετόχων·

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην κρίση 
στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης· θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης με τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ανάπτυξη· ζητεί τα κονδύλια και οι 
πόροι να διοχετεύονται σε έργα και 
δικαιούχους που δαπανούν τους πόρους 
υπεύθυνα, αποτελεσματικά και για 
οικονομικά βιώσιμα έργα, ενισχύοντας 
παράλληλα την οικειοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, υπό αυστηρή 
παρακολούθηση, να συμμορφώνονται με 
τις θεμελιώδεις αξίες που απορρέουν από 
τη Συνθήκη και οι αποδέκτριες 
επιχειρήσεις κρατικών ενισχύσεων ή 
πόρων της ΕΕ να προστατεύουν τους 
εργαζομένους τους, να καταβάλλουν το 
δίκαιο μερίδιο φόρων που τους αναλογεί 
και εκείνες οι εταιρείες που επωφελούνται 
από κρατικές ενισχύσεις ή ταμεία 
ανάκαμψης, κατά περίπτωση, να 
αποφεύγουν την καταβολή μερισμάτων ή 
την προσφορά προγραμμάτων επαναγοράς 
μετοχών με στόχο την αμοιβή των 
μετόχων· ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
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δοθεί στην ενδυνάμωση των γυναικών 
και την προώθηση της ισότητας των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 106
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην κρίση 
στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης· θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης με τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ανάπτυξη, δηλαδή σύμφωνα με τις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (EGD), τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 
Ηνωμένων Εθνών, και με στόχο την 
προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών 
και την επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
ζητεί τα κονδύλια και οι πόροι να 
διοχετεύονται σε έργα και δικαιούχους που 
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες 
μας που απορρέουν από τη Συνθήκη και οι 
αποδέκτριες επιχειρήσεις να προστατεύουν 
τους εργαζομένους τους, να καταβάλλουν 
το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους 
αναλογεί και να αποφεύγουν την καταβολή 
μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με 
στόχο την αμοιβή των μετόχων·

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην κρίση 
στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης· θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης με τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ανάπτυξη, δηλαδή σύμφωνα με τις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (EGD), τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 
Ηνωμένων Εθνών, και με στόχο την 
προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών 
και την επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
ζητεί τα κονδύλια και οι πόροι να 
διοχετεύονται σε έργα και δικαιούχους που 
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες 
μας που απορρέουν από τη Συνθήκη και οι 
αποδέκτριες επιχειρήσεις να προστατεύουν 
τους εργαζομένους τους, να καταβάλλουν 
το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους 
αναλογεί και να αποφεύγουν την καταβολή 
μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με 
στόχο την αμοιβή των μετόχων· ζητεί τον 
πλήρη διαχωρισμό των ταμείων 
ανάκαμψης από τη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Or. en



AM\1209978EL.docx 65/180 PE655.649v01-00

EL

Τροπολογία 107
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην κρίση 
στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης· θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης με τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ανάπτυξη, δηλαδή σύμφωνα με τις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (EGD), τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
(ΕΠΚΔ) και τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, 
και με στόχο την προστασία των 
δικαιωμάτων των γυναικών και την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· ζητεί τα 
κονδύλια και οι πόροι να διοχετεύονται σε 
έργα και δικαιούχους που 
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες 
μας που απορρέουν από τη Συνθήκη και οι 
αποδέκτριες επιχειρήσεις να προστατεύουν 
τους εργαζομένους τους, να καταβάλλουν 
το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους 
αναλογεί και να αποφεύγουν την καταβολή 
μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με 
στόχο την αμοιβή των μετόχων·

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην κρίση 
στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης· θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης με τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ανάπτυξη - την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία, που θέτει τη 
βιωσιμότητα στο επίκεντρο των δράσεων 
της και έχει ως στόχο την προστασία των 
δικαιωμάτων των γυναικών και την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· ζητεί τα 
κονδύλια και οι πόροι να διοχετεύονται σε 
έργα και δικαιούχους που 
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες 
μας που απορρέουν από τη Συνθήκη και οι 
αποδέκτριες επιχειρήσεις να προστατεύουν 
τους εργαζομένους τους, να καταβάλλουν 
το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους 
αναλογεί και να αποφεύγουν την καταβολή 
μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με 
στόχο την αμοιβή των μετόχων·

Or. en

Τροπολογία 108
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην κρίση 
στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης· θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης με τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ανάπτυξη, δηλαδή σύμφωνα με τις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (EGD), τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 
Ηνωμένων Εθνών, και με στόχο την 
προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών 
και την επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
ζητεί τα κονδύλια και οι πόροι να 
διοχετεύονται σε έργα και δικαιούχους που 
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες 
μας που απορρέουν από τη Συνθήκη και οι 
αποδέκτριες επιχειρήσεις να προστατεύουν 
τους εργαζομένους τους, να καταβάλλουν 
το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους 
αναλογεί και να αποφεύγουν την καταβολή 
μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με 
στόχο την αμοιβή των μετόχων·

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην κρίση 
στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης· θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης με τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ανάπτυξη, δηλαδή σύμφωνα με τις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (EGD), τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 
Ηνωμένων Εθνών, και με στόχο την 
προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών 
και την επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
ζητεί τα κονδύλια και οι πόροι να 
διοχετεύονται σε έργα και δικαιούχους που 
υποχρεώνονται διά του νόμου από την 
Επιτροπή να συμμορφώνονται με τις 
θεμελιώδεις αξίες μας που απορρέουν από 
τη Συνθήκη και οι αποδέκτριες 
επιχειρήσεις να προστατεύουν τους 
εργαζομένους τους, να καταβάλλουν το 
δίκαιο μερίδιο φόρων που τους αναλογεί 
και να αποφεύγουν την καταβολή 
μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με 
στόχο την αμοιβή των μετόχων και την 
αύξηση της τιμής των μετοχών·

Or. en

Τροπολογία 109
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην κρίση 

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην κρίση 
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στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης· θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης με τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ανάπτυξη, δηλαδή σύμφωνα με τις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (EGD), τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 
Ηνωμένων Εθνών, και με στόχο την 
προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών 
και την επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
ζητεί τα κονδύλια και οι πόροι να 
διοχετεύονται σε έργα και δικαιούχους που 
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες 
μας που απορρέουν από τη Συνθήκη και οι 
αποδέκτριες επιχειρήσεις να προστατεύουν 
τους εργαζομένους τους, να καταβάλλουν 
το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους 
αναλογεί και να αποφεύγουν την καταβολή 
μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με 
στόχο την αμοιβή των μετόχων·

στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης· θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης με τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ανάπτυξη, δηλαδή σύμφωνα με τις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (EGD), τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 
Ηνωμένων Εθνών, και με στόχο την 
προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών 
και την επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
ζητεί τα κονδύλια και οι πόροι να 
διοχετεύονται σε έργα και δικαιούχους που 
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες 
μας που απορρέουν από τη Συνθήκη και οι 
αποδέκτριες επιχειρήσεις να προστατεύουν 
τους εργαζομένους τους, να καταβάλλουν 
το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους 
αναλογεί και εκείνες οι εταιρείες που είναι 
αποδέκτες δημόσιων πόρων στο πλαίσιο 
της κρίσης COVID-19 να αποφεύγουν την 
καταβολή μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών·

Or. en

Τροπολογία 110
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην κρίση 
στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης· θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η δέσμη μέτρων 

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην κρίση 
στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης· θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η δέσμη μέτρων 
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ανάκαμψης με τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ανάπτυξη, δηλαδή σύμφωνα με τις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (EGD), τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 
Ηνωμένων Εθνών, και με στόχο την 
προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών 
και την επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
ζητεί τα κονδύλια και οι πόροι να 
διοχετεύονται σε έργα και δικαιούχους που 
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες 
μας που απορρέουν από τη Συνθήκη και οι 
αποδέκτριες επιχειρήσεις να προστατεύουν 
τους εργαζομένους τους, να καταβάλλουν 
το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους 
αναλογεί και να αποφεύγουν την καταβολή 
μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με 
στόχο την αμοιβή των μετόχων·

ανάκαμψης με τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την αειφόρο ανάπτυξη, δηλαδή 
σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας (EGD), τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων 
Εθνών, και με στόχο την προστασία των 
δικαιωμάτων των γυναικών και την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· ζητεί τα 
κονδύλια και οι πόροι να διοχετεύονται σε 
έργα και δικαιούχους που 
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες 
μας που απορρέουν από τη Συνθήκη και οι 
αποδέκτριες επιχειρήσεις να προστατεύουν 
τους εργαζομένους τους, να καταβάλλουν 
το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους 
αναλογεί και να αποφεύγουν την καταβολή 
μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με 
στόχο την αμοιβή των μετόχων·

Or. en

Τροπολογία 111
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ταχεία και δυναμική απάντηση στην κρίση 
στον τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης· θεωρεί ουσιώδες να 
ευθυγραμμιστεί πλήρως η δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης με τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ανάπτυξη, δηλαδή σύμφωνα με τις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (EGD), τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 
Ηνωμένων Εθνών, και με στόχο την 

5. λαμβάνει υπό σημείωση την ταχεία 
και δυναμική απάντηση στην κρίση στον 
τομέα της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και για το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης· αναγνωρίζει ότι η δέσμη 
μέτρων ανάκαμψης έχει ευθυγραμμιστεί 
πλήρως με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για 
την ανάπτυξη, δηλαδή σύμφωνα με τις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (EGD), τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 
Ηνωμένων Εθνών, και με στόχο την 
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προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών 
και την επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
ζητεί τα κονδύλια και οι πόροι να 
διοχετεύονται σε έργα και δικαιούχους που 
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες 
μας που απορρέουν από τη Συνθήκη και οι 
αποδέκτριες επιχειρήσεις να προστατεύουν 
τους εργαζομένους τους, να καταβάλλουν 
το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους 
αναλογεί και να αποφεύγουν την καταβολή 
μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με 
στόχο την αμοιβή των μετόχων·

προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών 
και την επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
ζητεί τα κονδύλια και οι πόροι να 
διοχετεύονται σε έργα και δικαιούχους που 
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες 
μας που απορρέουν από τη Συνθήκη και οι 
αποδέκτριες επιχειρήσεις να προστατεύουν 
τους εργαζομένους τους, να καταβάλλουν 
το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους 
αναλογεί και να αποφεύγουν την καταβολή 
μερισμάτων ή την προσφορά 
προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών με 
στόχο την αμοιβή των μετόχων·

Or. en

Τροπολογία 112
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. διαπιστώνει ότι στο πλαίσιο του 
σχεδίου «Next Generation», το χρέος της 
Επιτροπής ύψους 750 δισ. ευρώ θα 
αποπληρωθεί χρησιμοποιώντας τρεις 
πιθανές επιλογές, με την Πρόεδρο της 
Επιτροπής να δηλώνει την προτίμησή της 
υπέρ της είσπραξης νέων ίδιων πόρων 
από την ΕΕ στο μέλλον, όπως ένας 
ψηφιακός φόρος, ένας φόρος συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, η επέκταση του 
προγράμματος εμπορίας εκπομπών και 
ένας φόρος που θα επιβάλλεται στις 
μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες· εκφράζει 
την ανησυχία ότι η συγκέντρωση 
σημαντικών νέων ίδιων πόρων θα είναι 
δύσκολη χωρίς αλλαγή της Συνθήκης που 
θα βάλει τέλος στις ομόφωνες 
ψηφοφορίες με αντικείμενο τη φορολογία 
στο Συμβούλιο, όπου πολλές 
προοδευτικές προτάσεις που αφορούν τη 
φορολογία έχουν καταψηφιστεί ή 
καθυστερήσει εξαιτίας της αντίθεσης των 
κρατών μελών της ΕΕ που αποτελούν 
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φορολογικούς παραδείσους, μεταξύ 
άλλων των Κάτω Χωρών, του 
Λουξεμβούργου, της Ιρλανδίας, του 
Βελγίου, της Ουγγαρίας, της Μάλτας και 
της Κύπρου· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες 
ότι οι δύο άλλες επιλογές όσον αφορά την 
αποπληρωμή θα αυξήσουν τα επίπεδα 
δημόσιου χρέους των κρατών μελών και 
ότι τα ταμεία θα αποπληρωθούν μέσω 
των μελλοντικών προϋπολογισμών της 
ΕΕ, είτε μέσω αύξησης των εισφορών 
των κρατών μελών είτε μέσω μείωσης 
των προγραμμάτων, κάτι που σημαίνει 
ότι τα ταμεία ανάκαμψης είτε θα 
αυξήσουν το δημόσιο χρέος των κρατών 
μελών είτε θα μειώσουν το ύψος των 
πόρων και το επίπεδο των υπηρεσιών που 
απολαμβάνουν οι πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 113
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Evelyn Regner, 
Alfred Sant, Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele 
Bischoff, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
προστατεύει το σχέδιο ανάκαμψης τους 
εργαζόμενους, τους υπαλλήλους, τους 
αυτοαπασχολούμενους και τις ΜΜΕ και 
να διασφαλίσει την αποζημίωση του 
εισοδήματός τους· η ανάκαμψη πρέπει να 
βασίζεται στην ανοδική 
κοινωνικοοικονομική σύγκλιση, στον 
κοινωνικό διάλογο και σε βελτίωση των 
κοινωνικών δικαιωμάτων και των 
συνθηκών εργασίας με στοχευμένα μέτρα 
για όσους εργάζονται σε επισφαλείς 
συνθήκες εργασίας· καλεί τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την παροχή δημόσιας 
χρηματοδοτικής στήριξης προς τις 
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επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση να 
διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας και το 
εισόδημα των υπαλλήλων τους και να 
δεσμεύονται έναντι των στόχων 
βιωσιμότητας με τήρηση των διεθνών 
προτύπων για τις υπεύθυνες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 114
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι το ταμείο ανάκαμψης 
θα πρέπει να στηρίξει το επενδυτικό 
σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) 
με ισχυρή εστίαση σε μια πολύ καλά 
χρηματοδοτούμενη δίκαιη μετάβαση, με 
σκοπό να παρασχεθεί στήριξη στα κράτη 
μέλη και τους πολίτες τους κατά τη 
στροφή προς μια οικονομία χωρίς 
αποκλεισμούς που θα βασίζεται στην 
οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 115
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. είναι της άποψης ότι ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας 
(ΕΜΣ) είναι ένα ανεπαρκές εργαλείο για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
οικονομικών κρίσεων στη ζώνη του ευρώ 
και θεωρεί κατάλληλη την αναθεώρηση 
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της ΣΛΕΕ, ώστε η ΕΚΤ να μπορεί να 
αγοράζει άμεσα τα ομόλογα των κρατών 
μελών στην πρωτογενή αγορά·

Or. it

Τροπολογία 116
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και αναμένει ότι θα παραμείνει 
ενεργοποιημένη τουλάχιστον έως τα τέλη 
του 2021, ούτως ώστε να υποστηριχθούν 
οι προσπάθειες των κρατών μελών να 
ανακάμψουν από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία και να ενισχύσουν 
την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητά τους·

6. εκφράζει τη λύπη του για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και αναμένει ότι θα παραμείνει 
ενεργοποιημένη τουλάχιστον έως τα τέλη 
του 2021, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή 
η αύξηση των δημόσιων δαπανών και της 
χρηματοδότησης των κρατών μελών με 
δανειακά κεφάλαια, κάτι που θα αυξήσει 
την αστάθεια της αγοράς· παροτρύνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εστιάσουν αντ’ αυτού στη βιώσιμη 
ανάκαμψη από τις συνέπειες των μέτρων 
περιορισμού της κυκλοφορίας μετά την 
κρίση που προκάλεσε η πανδημία και να 
ενισχύσουν την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 117
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 

6. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
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Ανάπτυξης και αναμένει ότι θα παραμείνει 
ενεργοποιημένη τουλάχιστον έως τα τέλη 
του 2021, ούτως ώστε να υποστηριχθούν 
οι προσπάθειες των κρατών μελών να 
ανακάμψουν από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία και να ενισχύσουν 
την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητά τους·

Ανάπτυξης σε περίπτωση σοβαρής 
οικονομικής κάμψης·

σημειώνει ότι προκειμένου να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
αξιοπιστία, η ενεργοποίηση θα έπρεπε να 
παρέχει ενδείξεις αναφορικά με το 
χρονοδιάγραμμα και τους όρους εξόδου ή 
επανεξέτασης και καλεί την Επιτροπή να 
τις προσφέρει βασιζόμενη σε οικονομικά 
δεδομένα και εκροές·
αναμένει ότι θα παραμείνει 
ενεργοποιημένη έως ότου η ευρωπαϊκή 
οικονομία επιστρέψει στα προ κρίσης 
επίπεδα του πραγματικού ΑΕΠ, ούτως 
ώστε να υποστηριχθούν οι προσπάθειες 
των κρατών μελών να ανακάμψουν από 
την κρίση που προκάλεσε η πανδημία και 
να ενισχύσουν την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητά τους·

ζητεί την επανεξέταση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης μετά την 
κρίση Covid-19 προκειμένου να καταστεί 
εφικτή μια επαρκής απάντηση στις 
κρίσεις και να διασφαλισθεί παράλληλα η 
βιωσιμότητα του χρέους στη ζώνη του 
ευρώ, να απλουστευτούν οι κανόνες και οι 
διαδικασίες της και να βελτιωθεί η 
συμμόρφωση με αυτούς·

Or. en

Τροπολογία 118
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Evelyn Regner, 
Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele 
Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και αναμένει ότι θα παραμείνει 
ενεργοποιημένη τουλάχιστον έως τα τέλη 
του 2021, ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ανακάμψουν από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία και να ενισχύσουν 
την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητά τους·

6. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και αναμένει ότι θα παραμείνει 
ενεργοποιημένη τουλάχιστον έως τα τέλη 
του 2021, ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ανακάμψουν από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία και να ενισχύσουν 
την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητά τους και να προετοιμαστεί 
το έδαφος για μια οικολογική μετάβαση 
που θα είναι δίκαιη και χωρίς 
αποκλεισμούς, θα στηρίζει την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και 
θα αντιμετωπίζει τους κινδύνους που 
θέτει η κλιματική αλλαγή, 
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των 
περιφερειακών και των κοινωνικών 
ανισοτήτων· εν προκειμένω, 
συμμερίζεται την άποψη του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου ότι η ταχεία 
αναστροφή του δημοσιονομικού 
προσανατολισμού δεν θα ευνοήσει την 
ανάκαμψη και ότι χρειάζεται μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική στήριξη για μακρύτερο 
χρονικό διάστημα και παράταση των 
μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής που 
βασίζονται στη διακριτική ευχέρεια, 
συμπεριλαμβανομένου ισχυρού στοιχείου 
κρατικών δαπανών, μεταξύ άλλων και το 
2021, προκειμένου να διατηρηθεί η 
ζήτηση· 1ε

_________________
1ε Έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2020: 
Assessment of the fiscal stance 
appropriate for the euro area 
https://ec.europa.eu/info/publications/asse
ssment-fiscal-stance-appropriate-euro-
area_en 

Or. en
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Τροπολογία 119
Pedro Silva Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και αναμένει ότι θα παραμείνει 
ενεργοποιημένη τουλάχιστον έως τα τέλη 
του 2021, ούτως ώστε να υποστηριχθούν 
οι προσπάθειες των κρατών μελών να 
ανακάμψουν από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία και να ενισχύσουν 
την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητά τους·

6. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και ζητεί να παραμείνει 
ενεργοποιημένη για όσο χρόνο χρειαστεί, 
ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ανακάμψουν από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία και να ενισχύσουν 
την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητά τους· επισημαίνει, εν 
προκειμένω, ότι η αναμενόμενη 
ανάκαμψη το 2021 θα είναι μερική μόνο 
και αυτό σημαίνει ότι είναι ανάγκη να 
παραταθούν τα μέτρα δημοσιονομικής 
στήριξης βάσει διακριτικής ευχέρειας· 
συμμερίζεται την άποψη του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου ότι η ταχεία 
αναστροφή του δημοσιονομικού 
προσανατολισμού δεν θα είναι ευνοϊκή 
και ότι χρειάζεται μεγαλύτερη και 
περισσότερο παρατεταμένη στήριξη, 
συμπεριλαμβανομένου ισχυρού στοιχείου 
κρατικών δαπανών, μεταξύ άλλων και το 
2021, προκειμένου να διατηρηθεί η 
ζήτηση·

Or. en

Τροπολογία 120
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 

6. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 



PE655.649v01-00 76/180 AM\1209978EL.docx

EL

του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και αναμένει ότι θα παραμείνει 
ενεργοποιημένη τουλάχιστον έως τα τέλη 
του 2021, ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ανακάμψουν από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία και να ενισχύσουν 
την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητά τους·

του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και αναμένει ότι θα παραμείνει 
ενεργοποιημένη τουλάχιστον έως τα τέλη 
του 2021, ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ανακάμψουν από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία και να ενισχύσουν 
την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητά τους· σημειώνει τις 
ανησυχίες του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ) ότι η 
γενική ρήτρα διαφυγής δεν περιλαμβάνει 
ρήτρα λήξης ισχύος, και καλεί ως εκ 
τούτου τα κράτη μέλη να ορίσουν 
ημερομηνία επανεξέτασης, η οποία θα 
μπορούσε να είναι η άνοιξη του 2021·

Or. en

Τροπολογία 121
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και αναμένει ότι θα παραμείνει 
ενεργοποιημένη τουλάχιστον έως τα τέλη 
του 2021, ούτως ώστε να υποστηριχθούν 
οι προσπάθειες των κρατών μελών να 
ανακάμψουν από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία και να ενισχύσουν 
την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητά τους·

6. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και επιμένει ότι πρέπει να 
παραμείνει ενεργοποιημένη έως ότου 
καταργηθεί ή μετασχηματιστεί εκ 
βάθρων το Σύμφωνο· διαπιστώνει ότι τα 
υφιστάμενα σημεία αναφοράς όσον 
αφορά το ονομαστικό χρέος και το 
έλλειμμα δεν έχουν καμία σχέση με την 
πραγματικότητα και επιμένει να μην 
εφαρμοστούν ποτέ ξανά· θεωρεί ότι εάν 
υπάρξει συμφωνία σχετικά με τυχόν νέους 
στόχους εντός ενός μελλοντικού 
μακροοικονομικού πλαισίου, αυτοί πρέπει 
να προσανατολίζονται σε δείκτες για το 
κλίμα και την ευημερία·

Or. en
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Τροπολογία 122
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και αναμένει ότι θα παραμείνει 
ενεργοποιημένη τουλάχιστον έως τα τέλη 
του 2021, ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ανακάμψουν από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία και να ενισχύσουν 
την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητά τους·

6. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και αναμένει ότι θα παραμείνει 
ενεργοποιημένη τουλάχιστον έως τα τέλη 
του 2021, ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι 
προσπάθειες όλων των επιπέδων 
διοίκησης των κρατών μελών, και ιδίως 
εκείνων που είναι υπεύθυνα για τα 
συστήματα δημόσιας υγείας, να 
ανακάμψουν από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία και να ενισχύσουν 
την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 123
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και αναμένει ότι θα παραμείνει 
ενεργοποιημένη τουλάχιστον έως τα τέλη 
του 2021, ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ανακάμψουν από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία και να ενισχύσουν 
την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητά τους·

6. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και αναμένει ότι θα παραμείνει 
ενεργοποιημένη τουλάχιστον έως τα τέλη 
του 2021 και έως ότου αποκατασταθούν 
η οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα, 
ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ανακάμψουν από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία και να ενισχύσουν 
την οικονομική και κοινωνική 
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ανθεκτικότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 124
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και αναμένει ότι θα 
παραμείνει ενεργοποιημένη τουλάχιστον 
έως τα τέλη του 2021, ούτως ώστε να 
υποστηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών 
μελών να ανακάμψουν από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία και να ενισχύσουν 
την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητά τους·

6. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, ούτως ώστε να υποστηριχθούν 
οι προσπάθειες των κρατών μελών να 
ανακάμψουν από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία και να ενισχύσουν 
την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 125
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και αναμένει ότι θα παραμείνει 
ενεργοποιημένη τουλάχιστον έως τα τέλη 
του 2021, ούτως ώστε να υποστηριχθούν 
οι προσπάθειες των κρατών μελών να 
ανακάμψουν από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία και να ενισχύσουν 
την οικονομική και κοινωνική 

6. σημειώνει την προσωρινή 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και αναμένει ότι θα παραμείνει 
ενεργοποιημένη μόνο για όσο διάστημα 
είναι απολύτως αναγκαία, ούτως ώστε να 
υποστηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών 
μελών να ανακάμψουν από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία και να ενισχύσουν 
την ανταγωνιστικότητα και την 
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ανθεκτικότητά τους· οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 126
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και αναμένει ότι θα παραμείνει 
ενεργοποιημένη τουλάχιστον έως τα τέλη 
του 2021, ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ανακάμψουν από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία και να ενισχύσουν 
την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητά τους·

6. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και αναμένει ότι θα παραμείνει 
ενεργοποιημένη τουλάχιστον έως τα τέλη 
του 2021, και όχι προτού ανακάμψουν 
πλήρως όλα τα κράτη μέλη, ούτως ώστε 
να υποστηριχθούν οι προσπάθειές τους να 
ανακάμψουν από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία και να ενισχύσουν 
την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 127
Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και αναμένει ότι θα παραμείνει 
ενεργοποιημένη τουλάχιστον έως τα τέλη 
του 2021, ούτως ώστε να υποστηριχθούν 
οι προσπάθειες των κρατών μελών να 
ανακάμψουν από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία και να ενισχύσουν 

6. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και αναμένει ότι θα παραμείνει 
ενεργοποιημένη για όσο διάστημα τα 
κράτη μέλη παρέχουν στήριξη σε δαπάνες 
για την ενίσχυση της ανάπτυξης στην 
προσπάθειά τους να ανακάμψουν από την 
κρίση που προκάλεσε η πανδημία, να 
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την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητά τους·

παράσχουν βραχυπρόθεσμη 
σταθεροποίηση και να ενισχύσουν την 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 128
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι οι ισχύοντες 
δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ έχει 
αποδειχτεί ότι παρέχουν την αναγκαία 
ευελιξία σε καιρούς κρίσης και έχουν 
επιδείξει εξαιρετική αντικυκλικότητα που 
επιτρέπει σε όλα τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν τον αναγκαίο δημοσιονομικό 
προσανατολισμό ώστε να προστατεύσουν 
τις οικονομίες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 129
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι όταν καταργηθεί η 
ρήτρα διαφυγής τα κράτη μέλη θα 
κατανείμουν τον στόχο τους όσον αφορά 
το δημόσιο έλλειμμα μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων της διοίκησης 
αναλογικά προς τη σχετική συμμετοχή 
αυτών στις γενικές δαπάνες του κράτους 
μέλους·
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Or. en

Τροπολογία 130
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επικροτεί τη σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού 
Συμβουλίου1α που αναφέρει ότι θα πρέπει 
να παρασχεθεί καθοδήγηση σχετικά με το 
χρονοδιάγραμμα και τους όρους μιας 
εξόδου από τη γενική ρήτρα διαφυγής το 
αργότερο έως την άνοιξη του 2021·
_________________
1α Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο 
(2020): Assessment of the fiscal stance 
appropriate for the euro area in 2021. 

Or. en

Τροπολογία 131
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
υποβάλει χάρτη πορείας ώστε να 
διασφαλισθεί η ταχεία απόσυρση της 
γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 132
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει την ειδική ανάγκη για 
ενίσχυση της σύγκλισης στη ζώνη του 
ευρώ·

7. υπενθυμίζει την ειδική ανάγκη για 
προετοιμασία μιας εύτακτης διάλυσης 
της ζώνης του ευρώ· καλεί την Επιτροπή 
να προετοιμάσει σενάρια απόσυρσης 
προκειμένου να εγκαταλείψουν τα κράτη 
μέλη τη ζώνη του ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένης πρότασης για 
αλλαγή της Συνθήκης, ώστε να καταστεί 
εφικτή η αποβολή κρατών μελών από τη 
ζώνη του ευρώ εάν προκαλούν διαρκώς 
οικονομικά προβλήματα στη ζώνη του 
ευρώ στο σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 133
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει την ειδική ανάγκη για 
ενίσχυση της σύγκλισης στη ζώνη του 
ευρώ·

7. υπενθυμίζει την ειδική ανάγκη για 
ενίσχυση της σύγκλισης στη ζώνη του 
ευρώ· ως εκ τούτου, επικροτεί την 
πρόταση της Επιτροπής για ένα Μέσο 
Στήριξης της Φερεγγυότητας που θα 
στοχεύει στην ενίσχυση των ίσων όρων 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 134
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει την ειδική ανάγκη για 
ενίσχυση της σύγκλισης στη ζώνη του 
ευρώ·

7. υπενθυμίζει την ειδική και 
επείγουσα ανάγκη για ενίσχυση της 
σύγκλισης στην ΕΕ και ειδικότερα στη 
ζώνη του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 135
Enikő Győri, Markus Ferber, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, 
Lídia Pereira, Luděk Niedermayer, Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει την ειδική ανάγκη για 
ενίσχυση της σύγκλισης στη ζώνη του 
ευρώ·

7. υπενθυμίζει την ειδική ανάγκη για 
ενίσχυση της σύγκλισης στη ζώνη του 
ευρώ και στην ΕΕ αυτή καθαυτή·

Or. en

Τροπολογία 136
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει την ειδική ανάγκη για 
ενίσχυση της σύγκλισης στη ζώνη του 
ευρώ·

7. υπενθυμίζει την ειδική ανάγκη για 
ενίσχυση της σύγκλισης της ανάπτυξης 
στη ζώνη του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 137
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει την ειδική ανάγκη για 
ενίσχυση της σύγκλισης στη ζώνη του 
ευρώ·

7. υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να 
επιτευχθεί ανάπτυξη σε όλα τα κράτη στη 
ζώνη του ευρώ·

Or. de

Τροπολογία 138
Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα και τα κράτη μέλη να αντλήσουν 
τα κατάλληλα διδάγματα από την κρίση 
της νόσου COVID-19 και να ενισχύσουν 
σημαντικά τη συνεργασία τους στον 
τομέα της υγείας· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
ληφθούν ορισμένα μέτρα για τη 
δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Υγείας· καλεί την Επιτροπή να εντάξει τη 
σημαντική χρηματοδότηση του 
συστήματος υγείας και δείκτες και 
στόχους ευημερίας στις συστάσεις ανά 
χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου·

Or. fr

Τροπολογία 139
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπενθυμίζει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να 
ενισχυθεί η αρχιτεκτονική της ΟΝΕ με 
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στόχο την προστασία των πολιτών και τη 
μείωση της πίεσης που ασκείται στα 
δημόσια οικονομικά κατά τη διάρκεια 
εξωτερικών κλυδωνισμών, ώστε να 
ξεπεραστούν οι κοινωνικές και 
οικονομικές ανισορροπίες, μέσω της 
ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης και 
της ένωσης κεφαλαιαγορών, της 
δημιουργίας δημοσιονομικής ικανότητας 
για τη ζώνη του ευρώ, μιας λειτουργίας 
μακροοικονομικής σταθεροποίησης και 
συνοχής για τη ζώνη του ευρώ, και ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος αντασφάλισης 
ανεργίας· με σκοπό την ανταπόκριση στις 
προσδοκίες των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 140
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει τον επιβλαβή 
χαρακτήρα των πρακτικών 
φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής για 
τους εθνικούς και τον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό, τονίζει ότι οι εταιρείες 
που είναι καταχωρισμένες στις 
επικράτειες που περιλαμβάνονται στον 
ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων 
περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας δεν 
θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για κρατικές 
ενισχύσεις και άλλου είδους δημόσια 
στήριξη κατά τη διάρκεια της φάσης της 
ανάκαμψης και πέραν αυτής, εκτός εάν 
αποδείξουν ότι ασκούν εκεί νόμιμη 
οικονομική δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 141
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Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επισημαίνει με ανησυχία ότι οι 
ανισορροπίες στο πλαίσιο του TARGET 2 
αυξάνονται, παρά τη μείωση των 
ελλειμμάτων του εμπορικού ισοζυγίου, 
γεγονός που μαρτυρά ότι συνεχίζονται οι 
εκροές κεφαλαίων από την περιφέρεια 
της ζώνης του ευρώ· εκφράζει ιδιαίτερη 
ανησυχία για τις χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις της Ιταλίας στο πλαίσιο του 
TARGET 2 που σημείωσαν νέο ρεκόρ με 
537 δισ. ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 142
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εφαρμόσουν πρακτικές 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
σε όλους τους προϋπολογισμούς και τις 
επενδύσεις στο πλαίσιο της δέσμης 
μέτρων για την ανάκαμψη, και να 
κατανείμουν τους πόρους με ισότιμο και 
δίκαιο τρόπο που θα αντικατοπτρίζει τις 
πραγματικές ανάγκες ανδρών και 
γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 143
Aurore Lalucq
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)9 ότι 
πρέπει να αναθεωρηθεί το δημοσιονομικό 
πλαίσιο και είναι πεπεισμένο ότι η βαθιά 
οικονομική κρίση που προκαλείται από την 
πανδημία επιτείνει περαιτέρω την ανάγκη 
αυτή· πιστεύει ότι η αναθεώρηση και η 
μεταρρύθμιση πρέπει να πληρούν τις 
ανωτέρω απαιτήσεις όσον αφορά τόσο 
την αύξηση των επενδύσεων για την 
αλλαγή του κλίματος και την 
ψηφιοποίηση όσο και τη σταθεροποίηση 
του νέου επιπέδου επενδύσεων, ενώ, 
παράλληλα, πρέπει να διασφαλίζεται η 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

8. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ) ότι 
πρέπει να αναθεωρηθεί το δημοσιονομικό 
πλαίσιο και είναι πεπεισμένο ότι η βαθιά 
οικονομική κρίση που προκαλείται από την 
πανδημία επιτείνει περαιτέρω την ανάγκη 
αυτή· εκφράζει επιδοκιμασία για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια 
διαδικασία που θα πρέπει να καταλήξει 
σε μια τέτοια αναθεώρηση και ζητεί αυτή 
η αναθεώρηση να αποτελέσει αντικείμενο 
εμπεριστατωμένων και δημοκρατικών 
συζητήσεων πριν από την έγκρισή της· 
υπενθυμίζει τη συναίνεση σε 
επιστημονικό επίπεδο σύμφωνα με την 
οποία η κλιματική αλλαγή και η 
υποβάθμιση της βιοποικιλότητας θα 
οδηγήσουν, με μη αμελητέα πιθανότητα, 
σε άγνωστα μέχρι σήμερα γεγονότα που 
θα προκαλέσουν αναστάτωση και τα 
οποία θα έχουν σημαντικές και μη 
αναστρέψιμες οικονομικές συνέπειες και 
στις κοινωνίες· υπογραμμίζει ότι η 
φορολογική βάση, η σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και η 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
οικολογική και κοινωνική βιωσιμότητα 
της οικονομίας και την ανθεκτικότητά 
της· θεωρεί ότι, για την επίτευξη μιας 
σταθερά χρηστής και προσανατολισμένης 
στην ευημερία των πληθυσμών 
δημοσιονομική διαχείριση, η 
αναθεώρηση του δημοσιονομικού 
πλαισίου θα πρέπει να οδηγήσει σε μια 
καλύτερη ισορροπία μεταξύ των 
απαιτήσεων συντονισμού των 
δημοσιονομικών ελλειμμάτων και των 
απαιτήσεων που θα πρέπει να 
επωφεληθούν, κατά προτεραιότητα, από 
μια βιώσιμη ανάπτυξη των 
επενδύσεωνστην οικολογική μετάβαση, 
την ανθεκτικότητα, 
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συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής, 
και στην ψηφιοποίηση·

_________________
9 Ετήσια έκθεση 2019 του ΕΔΣ, σ. 
71.https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/
2019-efb-annual-report_en.pdf

Or. fr

Τροπολογία 144
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)9 ότι 
πρέπει να αναθεωρηθεί το δημοσιονομικό 
πλαίσιο και είναι πεπεισμένο ότι η βαθιά 
οικονομική κρίση που προκαλείται από την 
πανδημία επιτείνει περαιτέρω την ανάγκη 
αυτή· πιστεύει ότι η αναθεώρηση και η 
μεταρρύθμιση πρέπει να πληρούν τις 
ανωτέρω απαιτήσεις όσον αφορά τόσο την 
αύξηση των επενδύσεων για την αλλαγή 
του κλίματος και την ψηφιοποίηση όσο και 
τη σταθεροποίηση του νέου επιπέδου 
επενδύσεων, ενώ, παράλληλα, πρέπει να 
διασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση·

8. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)9 ότι 
πρέπει να αναθεωρηθεί το δημοσιονομικό 
πλαίσιο λόγω της περιττής 
πολυπλοκότητας, της φιλοκυκλικότητας, 
της υπερβολικής εξάρτησής του από 
μεταβλητές που δεν παρατηρούνται 
εύκολα και λόγω του ότι δεν προστάτευσε 
την ποιότητα των δημόσιων δαπανών 
ούτε προώθησε τις δημόσιες επενδύσεις 
κατά τη φάση της ανάπτυξης της 
τελευταίας επταετίας πριν από την κρίση· 
είναι πεπεισμένο ότι η βαθιά οικονομική 
κρίση που προκαλείται από την πανδημία 
επιτείνει περαιτέρω την ανάγκη αυτή· 
πιστεύει ότι η αναθεώρηση και η 
μεταρρύθμιση πρέπει να πληρούν τις 
ανωτέρω απαιτήσεις όσον αφορά τόσο την 
αύξηση των επενδύσεων για την αλλαγή 
του κλίματος και την ψηφιοποίηση όσο και 
τη σταθεροποίηση του νέου επιπέδου 
επενδύσεων, ενώ, παράλληλα, πρέπει να 
διασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση·

_________________ _________________
9 Ετήσια έκθεση 2019 του ΕΔΣ, σ. 71. 9 Ετήσια έκθεση 2019 του Ευρωπαϊκού 
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https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Δημοσιονομικού Συμβουλίου 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Τροπολογία 145
Luděk Niedermayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)9 ότι 
πρέπει να αναθεωρηθεί το δημοσιονομικό 
πλαίσιο και είναι πεπεισμένο ότι η βαθιά 
οικονομική κρίση που προκαλείται από την 
πανδημία επιτείνει περαιτέρω την ανάγκη 
αυτή· πιστεύει ότι η αναθεώρηση και η 
μεταρρύθμιση πρέπει να πληρούν τις 
ανωτέρω απαιτήσεις όσον αφορά τόσο 
την αύξηση των επενδύσεων για την 
αλλαγή του κλίματος και την 
ψηφιοποίηση όσο και τη σταθεροποίηση 
του νέου επιπέδου επενδύσεων, ενώ, 
παράλληλα, πρέπει να διασφαλίζεται η 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

8. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)9 ότι 
πρέπει να αναθεωρηθεί το δημοσιονομικό 
πλαίσιο και είναι πεπεισμένο ότι η βαθιά 
οικονομική κρίση που προκαλείται από την 
πανδημία επιτείνει περαιτέρω την ανάγκη 
αυτή.

_________________ _________________
9 Ετήσια έκθεση 2019 του ΕΔΣ, σ. 71.

https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Ετήσια έκθεση 2019 του ΕΔΣ, σ. 71.

https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Τροπολογία 146
Enikő Győri, Markus Ferber, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)9 ότι 
πρέπει να αναθεωρηθεί το δημοσιονομικό 
πλαίσιο και είναι πεπεισμένο ότι η βαθιά 
οικονομική κρίση που προκαλείται από την 
πανδημία επιτείνει περαιτέρω την ανάγκη 
αυτή· πιστεύει ότι η αναθεώρηση και η 
μεταρρύθμιση πρέπει να πληρούν τις 
ανωτέρω απαιτήσεις όσον αφορά τόσο την 
αύξηση των επενδύσεων για την αλλαγή 
του κλίματος και την ψηφιοποίηση όσο και 
τη σταθεροποίηση του νέου επιπέδου 
επενδύσεων, ενώ, παράλληλα, πρέπει να 
διασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση·

8. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)9 ότι 
πρέπει να επανεξετασθεί το 
δημοσιονομικό πλαίσιο και είναι 
πεπεισμένο ότι η βαθιά οικονομική κρίση 
που προκαλείται από την πανδημία 
επιτείνει περαιτέρω την ανάγκη αυτή· 
πιστεύει ότι η αναθεώρηση πρέπει να 
πληροί τις ανωτέρω απαιτήσεις όσον 
αφορά τόσο την αύξηση των επενδύσεων 
για την ανάκαμψη της οικονομίας της 
ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ, την 
ενιαία αγορά και την ανταγωνιστικότητά 
της, την αλλαγή του κλίματος και την 
ψηφιοποίηση όσο και τη σταθεροποίηση 
του νέου επιπέδου επενδύσεων, ενώ, 
παράλληλα, πρέπει να διασφαλίζεται η 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η 
επανέναρξη της δημιουργίας 
δημοσιονομικών αποθεμάτων 
προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
αποτελεσματική απόκριση σε τυχόν 
μελλοντικές προκλήσεις·

_________________ _________________
9 Ετήσια έκθεση 2019 του ΕΔΣ, σ. 71.

https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Ετήσια έκθεση 2019 του ΕΔΣ, σ. 71.

https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Τροπολογία 147
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)9 ότι 

8. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)9 ότι 
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πρέπει να αναθεωρηθεί το δημοσιονομικό 
πλαίσιο και είναι πεπεισμένο ότι η βαθιά 
οικονομική κρίση που προκαλείται από την 
πανδημία επιτείνει περαιτέρω την ανάγκη 
αυτή· πιστεύει ότι η αναθεώρηση και η 
μεταρρύθμιση πρέπει να πληρούν τις 
ανωτέρω απαιτήσεις όσον αφορά τόσο την 
αύξηση των επενδύσεων για την αλλαγή 
του κλίματος και την ψηφιοποίηση όσο και 
τη σταθεροποίηση του νέου επιπέδου 
επενδύσεων, ενώ, παράλληλα, πρέπει να 
διασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση·

πρέπει να αναθεωρηθεί το δημοσιονομικό 
πλαίσιο και είναι πεπεισμένο ότι η βαθιά 
οικονομική κρίση που προκαλείται από την 
πανδημία επιτείνει περαιτέρω την ανάγκη 
αυτή· πιστεύει ότι η αναθεώρηση και η 
μεταρρύθμιση πρέπει να πληρούν τις 
ανωτέρω απαιτήσεις όσον αφορά τόσο την 
αύξηση των επενδύσεων για την αλλαγή 
του κλίματος και την ψηφιοποίηση όσο και 
τη σταθεροποίηση του νέου επιπέδου 
επενδύσεων, ενώ, παράλληλα, πρέπει να 
διασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση· υπογραμμίζει, για τον σκοπό 
αυτό, την ανάγκη αποκλεισμού 
παραγωγικών δημόσιων επενδύσεων και 
αυτών που συνδέονται με την ενεργειακή 
και ψηφιακή μετάβαση από τον 
υπολογισμό του ελλείμματος·

_________________ _________________
9 Ετήσια έκθεση 2019 του ΕΔΣ, σ. 71. 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf.

9 Ετήσια έκθεση 2019 του ΕΔΣ, σ. 71. 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf.

Or. it

Τροπολογία 148
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)9 ότι 
πρέπει να αναθεωρηθεί το δημοσιονομικό 
πλαίσιο και είναι πεπεισμένο ότι η βαθιά 
οικονομική κρίση που προκαλείται από την 
πανδημία επιτείνει περαιτέρω την ανάγκη 
αυτή· πιστεύει ότι η αναθεώρηση και η 
μεταρρύθμιση πρέπει να πληρούν τις 
ανωτέρω απαιτήσεις όσον αφορά τόσο την 
αύξηση των επενδύσεων για την αλλαγή 
του κλίματος και την ψηφιοποίηση όσο και 

8. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)9 ότι 
πρέπει να αναθεωρηθεί το δημοσιονομικό 
πλαίσιο λόγω της περιττής 
πολυπλοκότητας και της 
φιλοκυκλικότητάς του· είναι πεπεισμένο 
ότι η βαθιά οικονομική κρίση που 
προκαλείται από την πανδημία επιτείνει 
περαιτέρω την ανάγκη αυτή· πιστεύει ότι η 
αναθεώρηση και η μεταρρύθμιση πρέπει 
να πληρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις όσον 
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τη σταθεροποίηση του νέου επιπέδου 
επενδύσεων, ενώ, παράλληλα, πρέπει να 
διασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση·

αφορά τόσο την αύξηση των επενδύσεων 
για την αλλαγή του κλίματος και την 
ψηφιοποίηση, καθώς και την κοινωνική, 
οικονομική και περιβαλλοντική 
ανθεκτικότητα, και όσον αφορά τη 
σταθεροποίηση του νέου επιπέδου 
επενδύσεων, ενώ, παράλληλα, πρέπει να 
διασφαλίζεται η βιώσιμη δημοσιονομική 
διαχείριση·

_________________ _________________
9 Ετήσια έκθεση 2019 του ΕΔΣ, σ. 71.

https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Ετήσια έκθεση 2019 του ΕΔΣ, σ. 71.

https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Τροπολογία 149
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)9 ότι 
πρέπει να αναθεωρηθεί το δημοσιονομικό 
πλαίσιο και είναι πεπεισμένο ότι η βαθιά 
οικονομική κρίση που προκαλείται από την 
πανδημία επιτείνει περαιτέρω την ανάγκη 
αυτή· πιστεύει ότι η αναθεώρηση και η 
μεταρρύθμιση πρέπει να πληρούν τις 
ανωτέρω απαιτήσεις όσον αφορά τόσο την 
αύξηση των επενδύσεων για την αλλαγή 
του κλίματος και την ψηφιοποίηση όσο και 
τη σταθεροποίηση του νέου επιπέδου 
επενδύσεων, ενώ, παράλληλα, πρέπει να 
διασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση·

8. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)9 ότι 
πρέπει να αναθεωρηθεί το δημοσιονομικό 
πλαίσιο με στόχο να αποφευχθεί μια 
κρίση λόγω της λιτότητας που θα 
επιφέρει ένα «δεύτερο κύμα»· είναι 
πεπεισμένο ότι η βαθιά οικονομική κρίση 
που προκαλείται από την πανδημία 
επιτείνει περαιτέρω την ανάγκη αυτή· 
πιστεύει ότι η αναθεώρηση και η 
μεταρρύθμιση πρέπει να πληρούν τις 
ανωτέρω απαιτήσεις όσον αφορά τόσο την 
αύξηση των κοινωνικά ευσυνείδητων 
επενδύσεων για την αλλαγή του κλίματος 
και την ψηφιοποίηση όσο και τη 
σταθεροποίηση του νέου επιπέδου 
επενδύσεων, ενώ, παράλληλα, πρέπει να 
διασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση·
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_________________ _________________
9 Ετήσια έκθεση 2019 του ΕΔΣ, σ. 71.

https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Ετήσια έκθεση 2019 του ΕΔΣ, σ. 71.

https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Τροπολογία 150
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)9 ότι 
πρέπει να αναθεωρηθεί το δημοσιονομικό 
πλαίσιο και είναι πεπεισμένο ότι η βαθιά 
οικονομική κρίση που προκαλείται από την 
πανδημία επιτείνει περαιτέρω την ανάγκη 
αυτή· πιστεύει ότι η αναθεώρηση και η 
μεταρρύθμιση πρέπει να πληρούν τις 
ανωτέρω απαιτήσεις όσον αφορά τόσο την 
αύξηση των επενδύσεων για την αλλαγή 
του κλίματος και την ψηφιοποίηση όσο 
και τη σταθεροποίηση του νέου επιπέδου 
επενδύσεων, ενώ, παράλληλα, πρέπει να 
διασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση·

8. λαμβάνει υπό σημείωση το 
συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)9 ότι 
πρέπει να αναθεωρηθεί το δημοσιονομικό 
πλαίσιο και είναι πεπεισμένο ότι η βαθιά 
οικονομική κρίση που προκαλείται από τα 
μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων 
που ακολούθησαν την πανδημία επιτείνει 
περαιτέρω την ανάγκη αυτή· πιστεύει ότι η 
αναθεώρηση και η μεταρρύθμιση πρέπει 
να πληρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις όσον 
αφορά τη διασφάλιση της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης·

_________________ _________________
9 Ετήσια έκθεση 2019 του ΕΔΣ, σ. 71.

https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Ετήσια έκθεση 2019 του ΕΔΣ, σ. 71.

https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Τροπολογία 151
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)9 ότι 
πρέπει να αναθεωρηθεί το δημοσιονομικό 
πλαίσιο και είναι πεπεισμένο ότι η βαθιά 
οικονομική κρίση που προκαλείται από την 
πανδημία επιτείνει περαιτέρω την ανάγκη 
αυτή· πιστεύει ότι η αναθεώρηση και η 
μεταρρύθμιση πρέπει να πληρούν τις 
ανωτέρω απαιτήσεις όσον αφορά τόσο 
την αύξηση των επενδύσεων για την 
αλλαγή του κλίματος και την 
ψηφιοποίηση όσο και τη σταθεροποίηση 
του νέου επιπέδου επενδύσεων, ενώ, 
παράλληλα, πρέπει να διασφαλίζεται η 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

8. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)9 ότι 
πρέπει να αναθεωρηθεί το δημοσιονομικό 
πλαίσιο και είναι πεπεισμένο ότι η βαθιά 
οικονομική κρίση που προκαλείται από την 
πανδημία επιτείνει περαιτέρω την ανάγκη 
αυτή· πιστεύει ότι η αναθεώρηση και η 
μεταρρύθμιση πρέπει να εξασφαλίζουν την 
αυστηρή επιβολή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης και να 
εγγυώνται μια σαφή οδό για την επίτευξη 
βιώσιμων επιπέδων δημόσιου χρέους στα 
κράτη μέλη·

_________________ _________________
9 Ετήσια έκθεση 2019 του ΕΔΣ, σ. 71.

https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Ετήσια έκθεση 2019 του ΕΔΣ, σ. 71.

https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Τροπολογία 152
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)9 ότι 
πρέπει να αναθεωρηθεί το δημοσιονομικό 
πλαίσιο και είναι πεπεισμένο ότι η βαθιά 
οικονομική κρίση που προκαλείται από την 
πανδημία επιτείνει περαιτέρω την ανάγκη 
αυτή· πιστεύει ότι η αναθεώρηση και η 
μεταρρύθμιση πρέπει να πληρούν τις 
ανωτέρω απαιτήσεις όσον αφορά τόσο την 

8. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)9 ότι 
πρέπει να αναθεωρηθεί το δημοσιονομικό 
πλαίσιο και είναι πεπεισμένο ότι η βαθιά 
οικονομική κρίση που προκαλείται από την 
πανδημία επιτείνει περαιτέρω την ανάγκη 
αυτή· πιστεύει ότι η αναθεώρηση και η 
μεταρρύθμιση πρέπει να πληρούν τις 
ανωτέρω απαιτήσεις όσον αφορά τόσο την 
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αύξηση των επενδύσεων για την αλλαγή 
του κλίματος και την ψηφιοποίηση όσο και 
τη σταθεροποίηση του νέου επιπέδου 
επενδύσεων, ενώ, παράλληλα, πρέπει να 
διασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση·

αύξηση των επενδύσεων για την αλλαγή 
του κλίματος και την ψηφιοποίηση όσο και 
τη σταθεροποίηση του νέου επιπέδου 
επενδύσεων, ενώ, παράλληλα, πρέπει να 
διασφαλίζεται η χρηστή και βιώσιμη 
δημοσιονομική διαχείριση·

_________________ _________________
9 Ετήσια έκθεση 2019 του ΕΔΣ, σ. 71.

https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Ετήσια έκθεση 2019 του ΕΔΣ, σ. 71.

https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Τροπολογία 153
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι, σε σχέση 
με τη διαδικασία μακροοικονομικών 
ανισορροπιών, ο τρόπος με τον οποίο 
κατηγοριοποιεί η Επιτροπή τα κράτη 
μέλη χρήζει μεγαλύτερης διαφάνειας· ότι 
οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις που 
εκδίδονται από την Επιτροπή στο πλαίσιο 
της διαδικασίας μακροοικονομικών 
ανισορροπιών δεν προέρχονται από 
εντοπισμένες ανισορροπίες· και ότι 
υπάρχει, εν γένει, έλλειψη δημόσιας 
ευαισθητοποίησης, ορατότητας και 
κατανόησης της διαδικασίας και των 
επιπτώσεών της1α· ζητεί αναθεώρηση του 
μακροοικονομικού πλαισίου για τη 
βελτίωση της διαφάνειας και της 
λογοδοσίας αναφορικά με τις διαδικασίες 
κατηγοριοποίησης και υποβολής 
συστάσεων·
_________________
1α Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 2018. 
Εκπληρώνεται ο κύριος στόχος του 
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προληπτικού σκέλους του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης; Ειδική 
έκθεση αριθ. 18/2018. 
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocIt
em.aspx?did=46430 

Or. en

Τροπολογία 154
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. εκφράζει τη λύπη του για την 
ελλιπή επιβολή των δημοσιονομικών 
κανόνων της ΕΕ πριν από την πανδημία 
COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 155
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
σημαντικές αλλά άνισες αρνητικές 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στο 
δημόσιο έλλειμμα και το ιδιωτικό χρέος, 
οι οποίες επιδεινώνουν περαιτέρω την 
κατάσταση των κρατών μελών που 
πλήττονται ιδιαίτερα από την πανδημία 
και/ή από προϋπάρχοντα υψηλά επίπεδα 
δημόσιου χρέους· ζητεί την εξεύρεση 
λύσης που θα εγγυάται τη βιωσιμότητα 
του δημόσιου χρέους·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 156
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
σημαντικές αλλά άνισες αρνητικές 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στο 
δημόσιο έλλειμμα και το ιδιωτικό χρέος, οι 
οποίες επιδεινώνουν περαιτέρω την 
κατάσταση των κρατών μελών που 
πλήττονται ιδιαίτερα από την πανδημία 
και/ή από προϋπάρχοντα υψηλά επίπεδα 
δημόσιου χρέους· ζητεί την εξεύρεση 
λύσης που θα εγγυάται τη βιωσιμότητα του 
δημόσιου χρέους·

9. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
σημαντικές αλλά άνισες αρνητικές 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στο 
δημόσιο έλλειμμα και το ιδιωτικό χρέος, οι 
οποίες επιδεινώνουν περαιτέρω την 
κατάσταση των κρατών μελών που 
πλήττονται ιδιαίτερα από την πανδημία 
και/ή από προϋπάρχοντα υψηλά επίπεδα 
δημόσιου χρέους· ζητεί την εξεύρεση 
λύσης που θα εγγυάται τη βιωσιμότητα του 
δημόσιου χρέους· θεωρεί ότι αυτό απαιτεί 
την καθιέρωση κοινών ομολόγων που θα 
επιτρέψουν στις κυβερνήσεις να 
δαπανούν χρήματα ως απάντηση στις 
υγειονομικές και οικονομικές κρίσεις που 
προκάλεσε ο κορονοϊός κατά τρόπο που 
δεν θα αυξάνει το δημόσιο χρέος τους και 
θα διατηρεί το κόστος δανεισμού σε 
σχετικά χαμηλά επίπεδα· ή, κατά 
προτίμηση, την ακύρωση του δημόσιου 
χρέους που αγοράστηκε από την ΕΚΤ στο 
πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος 
αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω 
πανδημίας ή την πίστωση των 
λογαριασμών των εθνικών κυβερνήσεων 
από την ΕΚΤ σε κατά κεφαλήν βάση με 
σκοπό την άμεση χρηματοδότηση των 
δαπανών που συνδέονται με την 
πανδημία·

Or. en

Τροπολογία 157
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
σημαντικές αλλά άνισες αρνητικές 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στο 
δημόσιο έλλειμμα και το ιδιωτικό χρέος, οι 
οποίες επιδεινώνουν περαιτέρω την 
κατάσταση των κρατών μελών που 
πλήττονται ιδιαίτερα από την πανδημία 
και/ή από προϋπάρχοντα υψηλά επίπεδα 
δημόσιου χρέους· ζητεί την εξεύρεση 
λύσης που θα εγγυάται τη βιωσιμότητα του 
δημόσιου χρέους·

9. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
σημαντικές αλλά άνισες αρνητικές 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στο 
δημόσιο έλλειμμα και το ιδιωτικό χρέος, οι 
οποίες επιδεινώνουν περαιτέρω την 
κατάσταση των κρατών μελών που 
πλήττονται ιδιαίτερα από την πανδημία 
και/ή από προϋπάρχοντα υψηλά επίπεδα 
δημόσιου χρέους· ζητεί την εξεύρεση 
λύσης που θα εγγυάται τη βιωσιμότητα του 
δημόσιου χρέους και υπογραμμίζει ότι το 
ιδιωτικό χρέος, εάν είναι 
υπερβολικό, μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο για τη σταθερότητα της 
ζώνης του ευρώ· υπενθυμίζει συνεπώς 
την ανάγκη κατάλληλης 
μακροπροληπτικής εποπτείας·

Or. en

Τροπολογία 158
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
σημαντικές αλλά άνισες αρνητικές 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στο 
δημόσιο έλλειμμα και το ιδιωτικό χρέος, οι 
οποίες επιδεινώνουν περαιτέρω την 
κατάσταση των κρατών μελών που 
πλήττονται ιδιαίτερα από την πανδημία 
και/ή από προϋπάρχοντα υψηλά επίπεδα 
δημόσιου χρέους· ζητεί την εξεύρεση 
λύσης που θα εγγυάται τη βιωσιμότητα 
του δημόσιου χρέους·

9. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
σημαντικές αλλά άνισες αρνητικές 
επιπτώσεις των μέτρων περιορισμού της 
κυκλοφορίας σε συνέχεια της κρίσης 
COVID-19 στο δημόσιο έλλειμμα και το 
ιδιωτικό χρέος, οι οποίες επιδεινώνουν 
περαιτέρω την κατάσταση των κρατών 
μελών που πλήττονται ιδιαίτερα από την 
πανδημία και/ή από προϋπάρχοντα υψηλά 
επίπεδα δημόσιου χρέους· ζητεί φιλόδοξες 
περικοπές του δημόσιου χρέους και μια 
φιλόδοξη μεταρρύθμιση της κουλτούρας 
χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια 
σε ολόκληρη την ΕΕ, εάν θέλουμε να 
επιβιώσει το κοινό νόμισμα την επόμενη 
δεκαετία·
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Or. en

Τροπολογία 159
Enikő Győri, Markus Ferber, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
σημαντικές αλλά άνισες αρνητικές 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στο 
δημόσιο έλλειμμα και το ιδιωτικό χρέος, οι 
οποίες επιδεινώνουν περαιτέρω την 
κατάσταση των κρατών μελών που 
πλήττονται ιδιαίτερα από την πανδημία 
και/ή από προϋπάρχοντα υψηλά επίπεδα 
δημόσιου χρέους· ζητεί την εξεύρεση 
λύσης που θα εγγυάται τη βιωσιμότητα 
του δημόσιου χρέους·

9. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
σημαντικές αλλά άνισες αρνητικές 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στο 
δημόσιο έλλειμμα και το ιδιωτικό χρέος, οι 
οποίες επιδεινώνουν περαιτέρω την 
κατάσταση των κρατών μελών που 
πλήττονται ιδιαίτερα από την πανδημία 
και/ή από προϋπάρχοντα υψηλά επίπεδα 
δημόσιου χρέους· ζητεί την εξεύρεση 
λύσης που θα εγγυάται τη βιώσιμη μείωση 
του δημόσιου χρέους, ιδίως στα κράτη 
μέλη που είχαν υψηλά επίπεδα δημόσιου 
χρέους πριν από την πανδημία·

Or. en

Τροπολογία 160
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
σημαντικές αλλά άνισες αρνητικές 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στο 
δημόσιο έλλειμμα και το ιδιωτικό χρέος, οι 
οποίες επιδεινώνουν περαιτέρω την 
κατάσταση των κρατών μελών που 
πλήττονται ιδιαίτερα από την πανδημία 
και/ή από προϋπάρχοντα υψηλά επίπεδα 
δημόσιου χρέους· ζητεί την εξεύρεση 
λύσης που θα εγγυάται τη βιωσιμότητα του 

9. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
σημαντικές αλλά άνισες αρνητικές 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στο 
δημόσιο έλλειμμα και το ιδιωτικό χρέος, οι 
οποίες επιδεινώνουν περαιτέρω την 
κατάσταση των κρατών μελών που 
πλήττονται ιδιαίτερα από την πανδημία 
και/ή από προϋπάρχοντα υψηλά επίπεδα 
δημόσιου χρέους, σε συνδυασμό με 
σκληρά μέτρα λιτότητας· ζητεί την 
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δημόσιου χρέους· εξεύρεση ευέλικτης λύσης που θα εγγυάται 
τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους·

Or. en

Τροπολογία 161
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
σημαντικές αλλά άνισες αρνητικές 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στο 
δημόσιο έλλειμμα και το ιδιωτικό χρέος, οι 
οποίες επιδεινώνουν περαιτέρω την 
κατάσταση των κρατών μελών που 
πλήττονται ιδιαίτερα από την πανδημία 
και/ή από προϋπάρχοντα υψηλά επίπεδα 
δημόσιου χρέους· ζητεί την εξεύρεση 
λύσης που θα εγγυάται τη βιωσιμότητα του 
δημόσιου χρέους·

9. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
σημαντικές αλλά άνισες αρνητικές 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στο 
δημόσιο έλλειμμα και το ιδιωτικό χρέος σε 
ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, οι οποίες 
επιδεινώνουν περαιτέρω την κατάσταση 
των κρατών μελών που πλήττονται 
ιδιαίτερα από την πανδημία και/ή από 
προϋπάρχοντα υψηλά επίπεδα δημόσιου 
χρέους· ζητεί την εξεύρεση λύσης που θα 
εγγυάται τη βιωσιμότητα του δημόσιου 
χρέους·

Or. en

Τροπολογία 162
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπενθυμίζει ότι πολλές ευνοϊκές 
προς την ανάπτυξη διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις δεν απαιτούν 
δημοσιονομικά περιθώρια, αλλά μάλλον 
νομοθετικές και διοικητικές προσπάθειες 
για την ενίσχυση των δυνάμεων της 
αγοράς και των πρωτοβουλιών του 
ιδιωτικού τομέα·
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Or. en

Τροπολογία 163
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
αναθεώρηση του πλαισίου 
δημοσιονομικής και οικονομικής 
πολιτικής της ΕΕ προτού καταργηθεί η 
ρήτρα διαφυγής και να δοθεί η 
δυνατότητα στη δημοσιονομική πολιτική 
να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα με 
διακριτική ευχέρεια στους κλυδωνισμούς 
και να μειώσει μακροπρόθεσμα τα υψηλά 
ποσοστά δημόσιου χρέους σε μια 
συμφωνημένη τιμή αναφοράς, 
επιτρέποντας παράλληλα επαρκές 
επίπεδο δημόσιων επενδύσεων, 
προοδευτικές φορολογικές πολιτικές και 
την αποπληρωμή δανείων με τρόπο 
συμβατό με τον οικονομικό κύκλο, καθώς 
και τον μακροπρόθεσμο εκσυγχρονισμό 
των δημόσιων αγαθών·

10. θεωρεί ουσιώδες να καταργηθεί η 
ρήτρα διαφυγής όσο το δυνατόν 
συντομότερα και να μειωθούν 
μακροπρόθεσμα τα υψηλά ποσοστά 
δημόσιου χρέους σε μια απολύτως 
ελάχιστη τιμή·

Or. en

Τροπολογία 164
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
αναθεώρηση του πλαισίου δημοσιονομικής 
και οικονομικής πολιτικής της ΕΕ προτού 
καταργηθεί η ρήτρα διαφυγής και να δοθεί 
η δυνατότητα στη δημοσιονομική πολιτική 
να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα με 

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
αναθεώρηση του πλαισίου δημοσιονομικής 
και οικονομικής πολιτικής της ΕΕ προτού 
καταργηθεί η ρήτρα διαφυγής και να δοθεί 
η δυνατότητα στη δημοσιονομική πολιτική 
να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα με 
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διακριτική ευχέρεια στους κλυδωνισμούς 
και να μειώσει μακροπρόθεσμα τα υψηλά 
ποσοστά δημόσιου χρέους σε μια 
συμφωνημένη τιμή αναφοράς, 
επιτρέποντας παράλληλα επαρκές επίπεδο 
δημόσιων επενδύσεων, προοδευτικές 
φορολογικές πολιτικές και την 
αποπληρωμή δανείων με τρόπο συμβατό 
με τον οικονομικό κύκλο, καθώς και τον 
μακροπρόθεσμο εκσυγχρονισμό των 
δημόσιων αγαθών·

διακριτική ευχέρεια στους κλυδωνισμούς 
και να μειώσει μακροπρόθεσμα τα υψηλά 
ποσοστά δημόσιου χρέους σε μια 
συμφωνημένη τιμή αναφοράς, 
επιτρέποντας παράλληλα επαρκές επίπεδο 
δημόσιων επενδύσεων, προοδευτικές 
φορολογικές πολιτικές και την 
αποπληρωμή δανείων με τρόπο συμβατό 
με τον οικονομικό κύκλο, καθώς και τον 
μακροπρόθεσμο εκσυγχρονισμό των 
δημόσιων αγαθών· επισημαίνει εν 
προκειμένω την ανάγκη για 
εξατομικευμένες λύσεις για τα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που θα 
βασίζονται σε αυστηρούς κανόνες, αλλά 
χωρίς να υπονομεύεται η 
ανταγωνιστικότητα των χωρών και τα 
ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά 
χαρακτηριστικά μέχρι στιγμής·

Or. en

Τροπολογία 165
Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
αναθεώρηση του πλαισίου δημοσιονομικής 
και οικονομικής πολιτικής της ΕΕ προτού 
καταργηθεί η ρήτρα διαφυγής και να δοθεί 
η δυνατότητα στη δημοσιονομική πολιτική 
να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα με 
διακριτική ευχέρεια στους κλυδωνισμούς 
και να μειώσει μακροπρόθεσμα τα υψηλά 
ποσοστά δημόσιου χρέους σε μια 
συμφωνημένη τιμή αναφοράς, 
επιτρέποντας παράλληλα επαρκές επίπεδο 
δημόσιων επενδύσεων, προοδευτικές 
φορολογικές πολιτικές και την 
αποπληρωμή δανείων με τρόπο συμβατό 
με τον οικονομικό κύκλο, καθώς και τον 
μακροπρόθεσμο εκσυγχρονισμό των 

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
αναθεώρηση του πλαισίου δημοσιονομικής 
και οικονομικής πολιτικής της ΕΕ προτού 
καταργηθεί η ρήτρα διαφυγής και να δοθεί 
η δυνατότητα στη δημοσιονομική πολιτική 
να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα με 
διακριτική ευχέρεια στους κλυδωνισμούς 
και να μειώσει μακροπρόθεσμα τα υψηλά 
ποσοστά δημόσιου χρέους σε μια 
συμφωνημένη τιμή αναφοράς, 
επιτρέποντας παράλληλα επαρκές επίπεδο 
δημόσιων επενδύσεων, προοδευτικές 
φορολογικές πολιτικές και την 
αποπληρωμή δανείων με τρόπο συμβατό 
με τον οικονομικό κύκλο, καθώς και τον 
μακροπρόθεσμο εκσυγχρονισμό των 
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δημόσιων αγαθών· δημόσιων αγαθών· επικροτεί την πρόθεση 
της Επιτροπής να διατυπώσει πρόταση 
αναθεώρησης του πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ στις αρχές του 
2021·

Or. it

Τροπολογία 166
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
αναθεώρηση του πλαισίου 
δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής 
της ΕΕ προτού καταργηθεί η ρήτρα 
διαφυγής και να δοθεί η δυνατότητα στη 
δημοσιονομική πολιτική να ανταποκριθεί 
βραχυπρόθεσμα με διακριτική ευχέρεια 
στους κλυδωνισμούς και να μειώσει 
μακροπρόθεσμα τα υψηλά ποσοστά 
δημόσιου χρέους σε μια συμφωνημένη 
τιμή αναφοράς, επιτρέποντας παράλληλα 
επαρκές επίπεδο δημόσιων επενδύσεων, 
προοδευτικές φορολογικές πολιτικές και 
την αποπληρωμή δανείων με τρόπο 
συμβατό με τον οικονομικό κύκλο, καθώς 
και τον μακροπρόθεσμο εκσυγχρονισμό 
των δημόσιων αγαθών·

10. θεωρεί ουσιώδες να καθοριστούν 
κριτήρια προκειμένου να υπάρξει ένα 
χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου θα 
εφαρμοστούν εκ νέου οι κανόνες της ΕΕ 
για τον προϋπολογισμό, καθώς το πλαίσιο 
δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής 
της ΕΕ δίδει τη δυνατότητα στη 
δημοσιονομική πολιτική να ανταποκριθεί 
βραχυπρόθεσμα με διακριτική ευχέρεια 
στους κλυδωνισμούς, και να μειώσει 
μακροπρόθεσμα τα υψηλά ποσοστά 
δημόσιου χρέους σε μια συμφωνημένη 
τιμή αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 167
Joachim Schuster, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn Regner, 
Aurore Lalucq, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
αναθεώρηση του πλαισίου δημοσιονομικής 
και οικονομικής πολιτικής της ΕΕ προτού 
καταργηθεί η ρήτρα διαφυγής και να δοθεί 
η δυνατότητα στη δημοσιονομική πολιτική 
να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα με 
διακριτική ευχέρεια στους κλυδωνισμούς 
και να μειώσει μακροπρόθεσμα τα υψηλά 
ποσοστά δημόσιου χρέους σε μια 
συμφωνημένη τιμή αναφοράς, 
επιτρέποντας παράλληλα επαρκές επίπεδο 
δημόσιων επενδύσεων, προοδευτικές 
φορολογικές πολιτικές και την 
αποπληρωμή δανείων με τρόπο συμβατό 
με τον οικονομικό κύκλο, καθώς και τον 
μακροπρόθεσμο εκσυγχρονισμό των 
δημόσιων αγαθών·

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
αναθεώρηση του πλαισίου δημοσιονομικής 
και οικονομικής πολιτικής της ΕΕ προτού 
καταργηθεί η ρήτρα διαφυγής και να 
παρασχεθούν εξατομικευμένες λύσεις ως 
ανταπόκριση στις διαφορετικές ανάγκες 
των κρατών μελών· ζητεί κανόνες που 
δίνουν τη δυνατότητα στη δημοσιονομική 
πολιτική να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα 
με διακριτική ευχέρεια στους 
κλυδωνισμούς και να μειώσει 
μακροπρόθεσμα τα υψηλά ποσοστά 
δημόσιου χρέους σε μια συμφωνημένη 
τιμή αναφοράς, επιτρέποντας παράλληλα 
επαρκές επίπεδο δημόσιων επενδύσεων, 
προοδευτικές φορολογικές πολιτικές και 
σταθερά κρατικά έσοδα, την αποπληρωμή 
δανείων με τρόπο συμβατό με τον 
οικονομικό κύκλο, καθώς και τον 
μακροπρόθεσμο εκσυγχρονισμό των 
δημόσιων αγαθών·

Or. en

Τροπολογία 168
Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
αναθεώρηση του πλαισίου δημοσιονομικής 
και οικονομικής πολιτικής της ΕΕ προτού 
καταργηθεί η ρήτρα διαφυγής και να δοθεί 
η δυνατότητα στη δημοσιονομική πολιτική 
να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα με 
διακριτική ευχέρεια στους κλυδωνισμούς 
και να μειώσει μακροπρόθεσμα τα υψηλά 
ποσοστά δημόσιου χρέους σε μια 
συμφωνημένη τιμή αναφοράς, 
επιτρέποντας παράλληλα επαρκές επίπεδο 
δημόσιων επενδύσεων, προοδευτικές 
φορολογικές πολιτικές και την 
αποπληρωμή δανείων με τρόπο συμβατό 
με τον οικονομικό κύκλο, καθώς και τον 

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
αναθεώρηση του πλαισίου δημοσιονομικής 
και οικονομικής πολιτικής της ΕΕ προτού 
καταργηθεί η ρήτρα διαφυγής και να δοθεί 
η δυνατότητα στη δημοσιονομική πολιτική 
να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα με 
διακριτική ευχέρεια στους κλυδωνισμούς 
και να επιτύχει τη σύγκλιση 
μακροπρόθεσμα των ποσοστών δημόσιου 
χρέους σε μια συμφωνημένη τιμή 
αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη ένα 
μακροοικονομικό πλαίσιο που, ακόμη και 
πριν από την πανδημία, είχε εξελιχθεί 
σημαντικά κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων δέκα ετών, επιτρέποντας 
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μακροπρόθεσμο εκσυγχρονισμό των 
δημόσιων αγαθών·

παράλληλα επαρκές επίπεδο δημόσιων 
επενδύσεων, προοδευτικές φορολογικές 
πολιτικές και την αποπληρωμή δανείων με 
τρόπο συμβατό με τον οικονομικό κύκλο, 
καθώς και τον μακροπρόθεσμο 
εκσυγχρονισμό των δημόσιων αγαθών·

Or. fr

Τροπολογία 169
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
αναθεώρηση του πλαισίου 
δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής 
της ΕΕ προτού καταργηθεί η ρήτρα 
διαφυγής και να δοθεί η δυνατότητα στη 
δημοσιονομική πολιτική να ανταποκριθεί 
βραχυπρόθεσμα με διακριτική ευχέρεια 
στους κλυδωνισμούς και να μειώσει 
μακροπρόθεσμα τα υψηλά ποσοστά 
δημόσιου χρέους σε μια συμφωνημένη 
τιμή αναφοράς, επιτρέποντας παράλληλα 
επαρκές επίπεδο δημόσιων επενδύσεων, 
προοδευτικές φορολογικές πολιτικές και 
την αποπληρωμή δανείων με τρόπο 
συμβατό με τον οικονομικό κύκλο, καθώς 
και τον μακροπρόθεσμο εκσυγχρονισμό 
των δημόσιων αγαθών·

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
επανεξέταση του πλαισίου 
δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής 
της ΕΕ προτού απενεργοποιηθεί η ρήτρα 
διαφυγής, αλλά όχι μετά το χρονικό όριο 
κατά το οποίο θα πάψουν να υφίστανται 
οι λόγοι για την ενεργοποίησή της, ώστε 
να δοθεί η δυνατότητα στη δημοσιονομική 
πολιτική να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα 
με διακριτική ευχέρεια στους 
μελλοντικούς κλυδωνισμούς· ως εκ 
τούτου, η μείωση των υψηλών ποσοστών 
δημόσιου χρέους σε μια συμφωνημένη 
τιμή αναφοράς από τα κράτη μέλη σε 
προκαθορισμένο χρόνο με παράλληλη 
ισοστάθμιση των εθνικών 
προϋπολογισμών ώστε να μείνει επαρκές 
επίπεδο δημόσιων επενδύσεων και 
σύγκλισης, και ο μακροπρόθεσμος 
εκσυγχρονισμός των δημόσιων αγαθών 
έχουν μεγάλη σημασία·

Or. en

Τροπολογία 170
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
αναθεώρηση του πλαισίου δημοσιονομικής 
και οικονομικής πολιτικής της ΕΕ προτού 
καταργηθεί η ρήτρα διαφυγής και να δοθεί 
η δυνατότητα στη δημοσιονομική πολιτική 
να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα με 
διακριτική ευχέρεια στους κλυδωνισμούς 
και να μειώσει μακροπρόθεσμα τα υψηλά 
ποσοστά δημόσιου χρέους σε μια 
συμφωνημένη τιμή αναφοράς, 
επιτρέποντας παράλληλα επαρκές επίπεδο 
δημόσιων επενδύσεων, προοδευτικές 
φορολογικές πολιτικές και την 
αποπληρωμή δανείων με τρόπο συμβατό 
με τον οικονομικό κύκλο, καθώς και τον 
μακροπρόθεσμο εκσυγχρονισμό των 
δημόσιων αγαθών·

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
αναθεώρηση του πλαισίου δημοσιονομικής 
και οικονομικής πολιτικής της ΕΕ προτού 
καταργηθεί η ρήτρα διαφυγής και να δοθεί 
η δυνατότητα στη δημοσιονομική πολιτική 
να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα με 
διακριτική ευχέρεια στους κλυδωνισμούς 
και να μειώσει μακροπρόθεσμα τα υψηλά 
ποσοστά δημόσιου χρέους σε ποσοστό 
60% του ΑΕΠ, επιτρέποντας παράλληλα 
ένα αποδοτικό επίπεδο δημόσιων 
επενδύσεων, σύμφωνο με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, και 
αποδοτικές επενδύσεις σε δημόσια 
αγαθά·

Or. en

Τροπολογία 171
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
αναθεώρηση του πλαισίου 
δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής 
της ΕΕ προτού καταργηθεί η ρήτρα 
διαφυγής και να δοθεί η δυνατότητα στη 
δημοσιονομική πολιτική να ανταποκριθεί 
βραχυπρόθεσμα με διακριτική ευχέρεια 
στους κλυδωνισμούς και να μειώσει 
μακροπρόθεσμα τα υψηλά ποσοστά 
δημόσιου χρέους σε μια συμφωνημένη 
τιμή αναφοράς, επιτρέποντας παράλληλα 
επαρκές επίπεδο δημόσιων επενδύσεων, 
προοδευτικές φορολογικές πολιτικές και 
την αποπληρωμή δανείων με τρόπο 

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
επανεξέταση του πλαισίου 
δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής 
της ΕΕ εγκαίρως και να δοθεί η 
δυνατότητα στη δημοσιονομική πολιτική 
να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα με 
διακριτική ευχέρεια στους κλυδωνισμούς 
και να μειώσει μακροπρόθεσμα τα υψηλά 
ποσοστά δημόσιου χρέους σε μια 
συμφωνημένη τιμή αναφοράς· επισημαίνει 
ότι η επανεξέταση του πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να 
εξετάσει επίσης τρόπους για τη βελτίωση 
της επιβολής και της συμμόρφωσης με 
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συμβατό με τον οικονομικό κύκλο, καθώς 
και τον μακροπρόθεσμο εκσυγχρονισμό 
των δημόσιων αγαθών·

τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 172
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
αναθεώρηση του πλαισίου δημοσιονομικής 
και οικονομικής πολιτικής της ΕΕ προτού 
καταργηθεί η ρήτρα διαφυγής και να δοθεί 
η δυνατότητα στη δημοσιονομική πολιτική 
να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα με 
διακριτική ευχέρεια στους κλυδωνισμούς 
και να μειώσει μακροπρόθεσμα τα υψηλά 
ποσοστά δημόσιου χρέους σε μια 
συμφωνημένη τιμή αναφοράς, 
επιτρέποντας παράλληλα επαρκές επίπεδο 
δημόσιων επενδύσεων, προοδευτικές 
φορολογικές πολιτικές και την 
αποπληρωμή δανείων με τρόπο συμβατό 
με τον οικονομικό κύκλο, καθώς και τον 
μακροπρόθεσμο εκσυγχρονισμό των 
δημόσιων αγαθών·

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
αναθεώρηση του πλαισίου δημοσιονομικής 
και οικονομικής πολιτικής της ΕΕ προτού 
καταργηθεί η ρήτρα διαφυγής και να δοθεί 
η δυνατότητα στη δημοσιονομική πολιτική 
να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα με 
διακριτική ευχέρεια στους κλυδωνισμούς 
και να μειώσει μακροπρόθεσμα τα υψηλά 
ποσοστά δημόσιου χρέους σε μια 
συμφωνημένη τιμή αναφοράς, 
επιτρέποντας παράλληλα επαρκές επίπεδο 
δημόσιων επενδύσεων, προοδευτικές 
φορολογικές πολιτικές και την 
αποπληρωμή δανείων με τρόπο συμβατό 
με τον οικονομικό κύκλο·

Or. en

Τροπολογία 173
Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
αναθεώρηση του πλαισίου δημοσιονομικής 

10. θεωρεί ουσιώδες να υπάρξει 
σαφέστερη καθοδήγηση του τρόπου με 
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και οικονομικής πολιτικής της ΕΕ προτού 
καταργηθεί η ρήτρα διαφυγής και να 
δοθεί η δυνατότητα στη δημοσιονομική 
πολιτική να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα 
με διακριτική ευχέρεια στους 
κλυδωνισμούς και να μειώσει 
μακροπρόθεσμα τα υψηλά ποσοστά 
δημόσιου χρέους σε μια συμφωνημένη 
τιμή αναφοράς, επιτρέποντας παράλληλα 
επαρκές επίπεδο δημόσιων επενδύσεων, 
προοδευτικές φορολογικές πολιτικές και 
την αποπληρωμή δανείων με τρόπο 
συμβατό με τον οικονομικό κύκλο, καθώς 
και τον μακροπρόθεσμο εκσυγχρονισμό 
των δημόσιων αγαθών·

τον οποίο θα πρέπει να καταργηθεί η 
ρήτρα διαφυγής και ότι μια αναθεώρηση 
του πλαισίου δημοσιονομικής και 
οικονομικής πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει 
να δίδει τη δυνατότητα στη 
δημοσιονομική πολιτική να ανταποκριθεί 
βραχυπρόθεσμα με διακριτική ευχέρεια 
στους κλυδωνισμούς και να μειώσει 
μακροπρόθεσμα τα υψηλά ποσοστά 
δημόσιου χρέους σε περισσότερο 
ρεαλιστικές τιμές αναφοράς, επιτρέποντας 
παράλληλα επαρκές επίπεδο δημόσιων 
επενδύσεων, προοδευτικές φορολογικές 
πολιτικές και την αποπληρωμή δανείων με 
τρόπο συμβατό με τον οικονομικό κύκλο, 
καθώς και τον μακροπρόθεσμο 
εκσυγχρονισμό των δημόσιων αγαθών·

Or. en

Τροπολογία 174
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
αναθεώρηση του πλαισίου δημοσιονομικής 
και οικονομικής πολιτικής της ΕΕ προτού 
καταργηθεί η ρήτρα διαφυγής και να δοθεί 
η δυνατότητα στη δημοσιονομική πολιτική 
να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα με 
διακριτική ευχέρεια στους κλυδωνισμούς 
και να μειώσει μακροπρόθεσμα τα υψηλά 
ποσοστά δημόσιου χρέους σε μια 
συμφωνημένη τιμή αναφοράς, 
επιτρέποντας παράλληλα επαρκές επίπεδο 
δημόσιων επενδύσεων, προοδευτικές 
φορολογικές πολιτικές και την 
αποπληρωμή δανείων με τρόπο συμβατό 
με τον οικονομικό κύκλο, καθώς και τον 
μακροπρόθεσμο εκσυγχρονισμό των 
δημόσιων αγαθών·

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
αναθεώρηση του πλαισίου δημοσιονομικής 
και οικονομικής πολιτικής της ΕΕ προτού 
καταργηθεί η ρήτρα διαφυγής και να δοθεί 
η δυνατότητα στη δημοσιονομική πολιτική 
να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα με 
διακριτική ευχέρεια στους κλυδωνισμούς 
και να μειώσει μακροπρόθεσμα τα υψηλά 
ποσοστά δημόσιου χρέους σε μια 
συμφωνημένη τιμή αναφοράς, 
επιτρέποντας παράλληλα επαρκές επίπεδο 
δημόσιων επενδύσεων, προοδευτικές 
φορολογικές πολιτικές και την 
αποπληρωμή δανείων με τρόπο συμβατό 
με τον οικονομικό κύκλο, καθώς και τη 
μακροπρόθεσμη ενίσχυση των δημόσιων 
αγαθών·

Or. en
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Τροπολογία 175
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
αναθεώρηση του πλαισίου δημοσιονομικής 
και οικονομικής πολιτικής της ΕΕ προτού 
καταργηθεί η ρήτρα διαφυγής και να δοθεί 
η δυνατότητα στη δημοσιονομική πολιτική 
να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα με 
διακριτική ευχέρεια στους κλυδωνισμούς 
και να μειώσει μακροπρόθεσμα τα υψηλά 
ποσοστά δημόσιου χρέους σε μια 
συμφωνημένη τιμή αναφοράς, 
επιτρέποντας παράλληλα επαρκές επίπεδο 
δημόσιων επενδύσεων, προοδευτικές 
φορολογικές πολιτικές και την 
αποπληρωμή δανείων με τρόπο συμβατό 
με τον οικονομικό κύκλο, καθώς και τον 
μακροπρόθεσμο εκσυγχρονισμό των 
δημόσιων αγαθών·

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η 
αναθεώρηση του πλαισίου δημοσιονομικής 
και οικονομικής πολιτικής της ΕΕ προτού 
καταργηθεί η ρήτρα διαφυγής και να δοθεί 
η δυνατότητα στη δημοσιονομική πολιτική 
να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα με 
διακριτική ευχέρεια στους κλυδωνισμούς 
και να μειώσει μακροπρόθεσμα σταδιακά 
τα υψηλά ποσοστά δημόσιου χρέους μέσω 
στήριξης της ανάπτυξης, σε μια 
συμφωνημένη τιμή αναφοράς, 
επιτρέποντας παράλληλα σημαντικό 
επίπεδο δημόσιων επενδύσεων, βιώσιμες 
φορολογικές πολιτικές και την 
αποπληρωμή δανείων με τρόπο συμβατό 
με τον οικονομικό κύκλο·

Or. en

Τροπολογία 176
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. παροτρύνει την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο κατά τη διαδικασία 
επανεξέτασης του μακροοικονομικού 
πλαισίου, να αναγνωρίσουν ότι οι 
οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν 
στην ΕΕ κατά τη δεκαετία του 1990 
διέφεραν σημαντικά από εκείνες που 
επικρατούν σήμερα· σημειώνει ότι τα 
επιτόκια του 1997 ανέρχονταν σε 
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ποσοστό περίπου 5% για μακροπρόθεσμο 
δημόσιο δανεισμό, ότι ο μέσος λόγος 
δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στην ΕΕ 
ήταν μεταξύ 65 και 70% του ΑΕΠ, ότι το 
μέσο δημόσιο χρέος μεταξύ των 11 
αρχικών μελών της ζώνης του ευρώ ήταν 
περίπου 60% του ΑΕΠ, ότι ο 
προβλεπόμενος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 
ήταν 3% ετησίως και ότι ο πληθωρισμός 
προβλεπόταν στο 2%· σημειώνει ότι, 
σύμφωνα με αυτές τις οικονομικές 
συνθήκες, η διατήρηση του λόγου 
δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στο 60% ή 
κάτω από αυτό θα υποχρεώσει τις 
κυβερνήσεις να διατηρούν τα ελλείμματα 
του προϋπολογισμού περιορισμένα στο 
3% του ΑΕΠ· επιμένει ότι εάν υπάρξει 
συμφωνία σχετικά με τυχόν νέους 
στόχους εντός ενός μελλοντικού 
μακροοικονομικού πλαισίου, αυτοί πρέπει 
να αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα 
οικονομική πραγματικότητα και να 
προσανατολίζονται σε δείκτες για το 
κλίμα και την ευημερία· σημειώνει ότι 
αυτό θα απαιτήσει αναθεώρηση της 
Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία 177
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. εκφράζει τη λύπη του για την 
εφαρμογή διπλών προτύπων από την 
Επιτροπή έναντι των κρατών μελών όσον 
αφορά την εφαρμογή των διαδικασιών 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, ανάλογα με τα πολιτικά 
χρώματα των αντίστοιχων κυβερνήσεων· 
σημειώνει, εν προκειμένω, την απουσία 
κατάλληλων ενεργειών έναντι της 
Γερμανίας και των Κάτω Χωρών, οι 
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οποίες εδώ και χρόνια παραβιάζουν τους 
κανόνες περί πλεονασμάτων των 
τρεχουσών συναλλαγών·

Or. it

Τροπολογία 178
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, 
Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των εκτιμήσεων του 
δυνητικού προϊόντος και του κενού 
παραγωγής, που χρησιμοποιήθηκε για την 
αξιολόγηση της κυκλικής συνιστώσας του 
διαρθρωτικού ισοζυγίου· είναι της 
άποψης ότι αυτή η μεθοδολογία έχει 
αποδειχθεί ανεπαρκής και ότι, με την 
πάροδο των ετών, έχει αποδειχθεί ότι 
προκαλεί υπερβολικούς, στρεβλωτικούς 
και επιβλαβείς περιορισμούς στις 
δυνατότητες δαπανών των κρατών·

Or. it

Τροπολογία 179
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. δηλώνει ότι η ενεργοποίηση της 
γενικής ρήτρας διαφυγής σημαίνει ότι 
πρέπει να εξετασθεί ένας περισσότερο 
ευέλικτος στόχος όσον αφορά το έλλειμμα 
στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης· θεωρεί ότι αυτός ο 
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στόχος θα μπορούσε να ποικίλει ανάλογα 
με τον οικονομικό κύκλο, να 
χρησιμοποιείται ως αντικυκλικό μέτρο 
και παράλληλα να παραμένει 
ευθυγραμμισμένος με την αρχή της 
βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους·

Or. en

Τροπολογία 180
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. προειδοποιεί ότι η τόνωση των 
επενδύσεων δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 
εναλλακτική επιλογή έναντι των 
μεταρρυθμίσεων που αυξάνουν την 
παραγωγικότητα·

Or. en

Τροπολογία 181
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. σημειώνει με ανησυχία ότι τα 
υπερβολικά πλεονάσματα τρεχουσών 
συναλλαγών σε ορισμένα κράτη μέλη 
αποτελούν πηγή σοβαρών 
μακροοικονομικών ανισορροπιών που 
επηρεάζουν δυσμενώς τη σταθερότητα 
και τη βιωσιμότητα ολόκληρης της 
Ένωσης, παρεμποδίζοντας τη διαδικασία 
αναδιάρθρωσης των οικονομιών της 
ζώνης του ευρώ· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν 
εφάρμοσε ποτέ τα διαθέσιμα διορθωτικά 
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μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και 
ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να 
λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της συσσώρευσης 
υπερβολικών πλεονασμάτων· τονίζει την 
ανάγκη να παρασχεθούν στη ζώνη του 
ευρώ εσωτερικοί μηχανισμοί 
προσαρμογής που να προβλέπουν 
δημοσιονομικές μεταφορές από τις χώρες 
με πλεόνασμα, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τα πλεονάσματα χρησιμοποιούνται για τη 
στήριξη των επενδύσεων και της 
οικονομίας στις πλέον ευάλωτες περιοχές 
της ζώνης του ευρώ·

Or. it

Τροπολογία 182
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. τονίζει ότι η αρχή της σχέσης 
κόστους – ωφέλειας θα πρέπει να 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των 
επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από 
την ΕΕ· επισημαίνει ότι η 
χρηματοδότηση μέσω της ΕΕ θα πρέπει 
να συνοδεύεται από μετρήσιμους στόχους 
και εκροές, συμπεριλαμβανομένου 
μηχανισμού ποσοτικοποιήσιμης και 
συγκρίσιμης αξιολόγησης που θα 
επιτρέπει τη σύγκριση και την κατάταξη 
των επιμέρους προγραμμάτων της ΕΕ ως 
προς την αποδοτικότητά τους· 
υπογραμμίζει τη σημασία της λογοδοσίας 
και της διαφάνειας για τους φορείς που 
λαμβάνουν χρηματοδότηση μέσω της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 183
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτείνει να συνδυαστούν οι 
κανόνες για τις δαπάνες που αφορούν τις 
δημόσιες μη επενδυτικές δαπάνες με έναν 
χρυσό κανόνα για τις δημόσιες επενδύσεις 
που είναι κεντρικής σημασίας και για τα 
δύο· επιθυμεί να υπάρξει ταχεία 
ανάκαμψη από την κρίση COVID-19 
καθώς και μετάβαση σε μια πιο καθαρή, 
κοινωνικά βιώσιμη και πιο ψηφιακή 
κοινωνία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 184
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Lídia Pereira, Luděk Niedermayer, Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτείνει να συνδυαστούν οι 
κανόνες για τις δαπάνες που αφορούν τις 
δημόσιες μη επενδυτικές δαπάνες με έναν 
χρυσό κανόνα για τις δημόσιες επενδύσεις 
που είναι κεντρικής σημασίας και για τα 
δύο· επιθυμεί να υπάρξει ταχεία ανάκαμψη 
από την κρίση COVID-19 καθώς και 
μετάβαση σε μια πιο καθαρή, κοινωνικά 
βιώσιμη και πιο ψηφιακή κοινωνία·

11. επιθυμεί να υπάρξει ταχεία 
ανάκαμψη της ΕΕ από την κρίση COVID-
19 μέσω ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς, 
της ανταγωνιστικότητας, της συνοχής 
και της μετάβασης σε μια πιο καθαρή, 
κοινωνικά βιώσιμη και πιο ψηφιακή 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 185
Esther de Lange
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτείνει να συνδυαστούν οι 
κανόνες για τις δαπάνες που αφορούν τις 
δημόσιες μη επενδυτικές δαπάνες με έναν 
χρυσό κανόνα για τις δημόσιες επενδύσεις 
που είναι κεντρικής σημασίας και για τα 
δύο· επιθυμεί να υπάρξει ταχεία ανάκαμψη 
από την κρίση COVID-19 καθώς και 
μετάβαση σε μια πιο καθαρή, κοινωνικά 
βιώσιμη και πιο ψηφιακή κοινωνία·

11. επισημαίνει ότι τα υγιή δημόσια 
οικονομικά αποτελούν πρωταρχικό στόχο 
των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών 
κανόνων, και ότι συνεπώς καμία 
επένδυση δεν θα πρέπει να εξετάζεται 
εκτός του δημοσιονομικού πλαισίου του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· 
επιθυμεί να υπάρξει ταχεία ανάκαμψη από 
την κρίση COVID-19 καθώς και μετάβαση 
σε μια πιο καθαρή, κοινωνικά βιώσιμη και 
πιο ψηφιακή κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 186
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτείνει να συνδυαστούν οι 
κανόνες για τις δαπάνες που αφορούν τις 
δημόσιες μη επενδυτικές δαπάνες με έναν 
χρυσό κανόνα για τις δημόσιες επενδύσεις 
που είναι κεντρικής σημασίας και για τα 
δύο· επιθυμεί να υπάρξει ταχεία ανάκαμψη 
από την κρίση COVID-19 καθώς και 
μετάβαση σε μια πιο καθαρή, κοινωνικά 
βιώσιμη και πιο ψηφιακή κοινωνία·

11. επισημαίνει ότι σημαντικό μέρος 
των επενδύσεων που απαιτούνται για την 
ανάκαμψη από την κρίση COVID-19 και 
την επίτευξη των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα 
πρέπει να προέλθει από εθνικούς και 
υποεθνικούς δημόσιους 
προϋπολογισμούς· προτείνει να 
συνδυαστούν οι κανόνες για τις δαπάνες 
που αφορούν τις δημόσιες μη επενδυτικές 
δαπάνες με έναν χρυσό κανόνα για τις 
δημόσιες επενδύσεις που είναι κεντρικής 
σημασίας και για τα δύο· ζητεί την 
καθιέρωση ειδικής μεταχείρισης για 
βιώσιμες δημόσιες επενδύσεις και την 
καθιέρωση λογιστικής αποσβέσεων για 
τις δημόσιες επενδύσεις· επιθυμεί να 
υπάρξει ταχεία ανάκαμψη από την κρίση 
COVID-19 καθώς και μετάβαση σε μια πιο 
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καθαρή, κοινωνικά βιώσιμη και πιο 
ψηφιακή κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 187
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτείνει να συνδυαστούν οι 
κανόνες για τις δαπάνες που αφορούν τις 
δημόσιες μη επενδυτικές δαπάνες με έναν 
χρυσό κανόνα για τις δημόσιες επενδύσεις 
που είναι κεντρικής σημασίας και για τα 
δύο· επιθυμεί να υπάρξει ταχεία ανάκαμψη 
από την κρίση COVID-19 καθώς και 
μετάβαση σε μια πιο καθαρή, κοινωνικά 
βιώσιμη και πιο ψηφιακή κοινωνία·

11. προτείνει να συνδυαστούν οι 
κανόνες για τις δαπάνες που αφορούν τις 
δημόσιες μη επενδυτικές δαπάνες με έναν 
χρυσό κανόνα για τις δημόσιες επενδύσεις 
και τις επενδύσεις σε υπηρεσίες δημόσιου 
συμφέροντος που είναι κεντρικής 
σημασίας και για τα δύο· επιθυμεί να 
υπάρξει ταχεία ανάκαμψη από την κρίση 
COVID-19 καθώς και μετάβαση σε μια πιο 
καθαρή, κοινωνικά βιώσιμη και πιο 
ψηφιακή κοινωνία· επισημαίνει εν 
προκειμένω την ανάλυση του 
Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού 
Συμβουλίου ότι χρειάζεται να τεθεί στις 
πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ 
κανόνας για τις κρατικές επενδύσεις με 
σκοπό την προστασία των δαπανών για 
κρατικές επενδύσεις που στοχεύουν στην 
ενίσχυση της ανάπτυξης και ότι τα 
χαμηλά επιτόκια προσφέρουν μια 
μοναδική ευκαιρία στις κυβερνήσεις να 
επενδύσουν στο μέλλον· 1στ

_________________
1στ Έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2020: 
Assessment of the fiscal stance 
appropriate for the euro area 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20
20_06_25_efb_assessment_of_euro_area_
fiscal_stance_en.pdf

Or. en
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Τροπολογία 188
Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτείνει να συνδυαστούν οι 
κανόνες για τις δαπάνες που αφορούν τις 
δημόσιες μη επενδυτικές δαπάνες με έναν 
χρυσό κανόνα για τις δημόσιες επενδύσεις 
που είναι κεντρικής σημασίας και για τα 
δύο· επιθυμεί να υπάρξει ταχεία ανάκαμψη 
από την κρίση COVID-19 καθώς και 
μετάβαση σε μια πιο καθαρή, κοινωνικά 
βιώσιμη και πιο ψηφιακή κοινωνία·

11. προτείνει να συνδυαστούν οι 
κανόνες για τις δαπάνες που αφορούν τις 
δημόσιες μη επενδυτικές δαπάνες με έναν 
χρυσό κανόνα για τις δημόσιες επενδύσεις 
που είναι κεντρικής σημασίας και για τα 
δύο· επιθυμεί να υπάρξει ταχεία ανάκαμψη 
από την κρίση COVID-19 καθώς και 
μετάβαση σε μια πιο καθαρή, κοινωνικά 
βιώσιμη και πιο ψηφιακή κοινωνία· 
υπογραμμίζει την ανάγκη αλλαγής της 
πορείας που σηματοδοτεί την οριστική 
εγκατάλειψη των πολιτικών λιτότητας 
και επιτρέπει την υιοθέτηση βιώσιμων 
και αποτελεσματικών οικονομικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
ανεργίας, της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. it

Τροπολογία 189
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτείνει να συνδυαστούν οι 
κανόνες για τις δαπάνες που αφορούν τις 
δημόσιες μη επενδυτικές δαπάνες με έναν 
χρυσό κανόνα για τις δημόσιες επενδύσεις 
που είναι κεντρικής σημασίας και για τα 
δύο· επιθυμεί να υπάρξει ταχεία ανάκαμψη 
από την κρίση COVID-19 καθώς και 
μετάβαση σε μια πιο καθαρή, κοινωνικά 
βιώσιμη και πιο ψηφιακή κοινωνία·

11. επιθυμεί να υπάρξει ταχεία 
ανάκαμψη από την κρίση COVID-19 
καθώς και μετάβαση σε μια πιο καθαρή, 
κοινωνικά βιώσιμη και πιο ψηφιακή 
κοινωνία·
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Τροπολογία 190
Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτείνει να συνδυαστούν οι 
κανόνες για τις δαπάνες που αφορούν τις 
δημόσιες μη επενδυτικές δαπάνες με έναν 
χρυσό κανόνα για τις δημόσιες επενδύσεις 
που είναι κεντρικής σημασίας και για τα 
δύο· επιθυμεί να υπάρξει ταχεία 
ανάκαμψη από την κρίση COVID-19 
καθώς και μετάβαση σε μια πιο καθαρή, 
κοινωνικά βιώσιμη και πιο ψηφιακή 
κοινωνία·

11. προτείνει να προσανατολιστούν οι 
δαπάνες που αφορούν τις δημόσιες μη 
επενδυτικές δαπάνες από 
διαφοροποιημένους κανόνες που 
στηρίζουν τη μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και πιο ισότιμη, και να 
χρησιμοποιηθεί ένας χρυσός κανόνας για 
τις δημόσιες επενδύσεις· 

Or. fr

Τροπολογία 191
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτείνει να συνδυαστούν οι 
κανόνες για τις δαπάνες που αφορούν τις 
δημόσιες μη επενδυτικές δαπάνες με έναν 
χρυσό κανόνα για τις δημόσιες επενδύσεις 
που είναι κεντρικής σημασίας και για τα 
δύο· επιθυμεί να υπάρξει ταχεία ανάκαμψη 
από την κρίση COVID-19 καθώς και 
μετάβαση σε μια πιο καθαρή, κοινωνικά 
βιώσιμη και πιο ψηφιακή κοινωνία·

11. προτείνει να συνδυαστούν οι 
κανόνες για τις δαπάνες που αφορούν τις 
δημόσιες μη επενδυτικές δαπάνες με έναν 
χρυσό κανόνα για τις δημόσιες επενδύσεις 
που είναι κεντρικής σημασίας και για τα 
δύο· επιθυμεί να υπάρξει ταχεία ανάκαμψη 
από την κρίση COVID-19 καθώς και 
εξατομικευμένη μετάβαση σε μια πιο 
καθαρή, βιώσιμη, κοινωνικά ισότιμη και 
πιο ψηφιακή κοινωνία·

Or. en
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Τροπολογία 192
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτείνει να συνδυαστούν οι 
κανόνες για τις δαπάνες που αφορούν τις 
δημόσιες μη επενδυτικές δαπάνες με έναν 
χρυσό κανόνα για τις δημόσιες επενδύσεις 
που είναι κεντρικής σημασίας και για τα 
δύο· επιθυμεί να υπάρξει ταχεία ανάκαμψη 
από την κρίση COVID-19 καθώς και 
μετάβαση σε μια πιο καθαρή, κοινωνικά 
βιώσιμη και πιο ψηφιακή κοινωνία·

11. προτείνει να συνδυαστούν οι 
κανόνες για τις δαπάνες που αφορούν τις 
δημόσιες μη επενδυτικές δαπάνες με έναν 
χρυσό κανόνα για τις δημόσιες επενδύσεις 
που είναι κεντρικής σημασίας και για τα 
δύο· επιθυμεί να υπάρξει ταχεία ανάκαμψη 
από την κρίση COVID-19 καθώς και 
μετάβαση σε μια πιο καθαρή, κοινωνικά 
βιώσιμη και πιο ανταγωνιστική ζώνη του 
ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 193
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτείνει να συνδυαστούν οι 
κανόνες για τις δαπάνες που αφορούν τις 
δημόσιες μη επενδυτικές δαπάνες με έναν 
χρυσό κανόνα για τις δημόσιες επενδύσεις 
που είναι κεντρικής σημασίας και για τα 
δύο· επιθυμεί να υπάρξει ταχεία ανάκαμψη 
από την κρίση COVID-19 καθώς και 
μετάβαση σε μια πιο καθαρή, κοινωνικά 
βιώσιμη και πιο ψηφιακή κοινωνία·

11. προτείνει να συνδυαστούν οι 
κανόνες για τις δαπάνες που αφορούν τις 
δημόσιες μη επενδυτικές δαπάνες με τις 
δημόσιες επενδύσεις, έτσι ώστε να μην 
αυξάνεται το χρέος καθ’ όλο τον 
οικονομικό κύκλο· επιθυμεί να υπάρξει 
ταχεία ανάκαμψη από την κρίση COVID-
19 καθώς και μετάβαση σε μια πιο καθαρή, 
κοινωνικά βιώσιμη και πιο ψηφιακή 
κοινωνία·

Or. de

Τροπολογία 194
Jonás Fernández
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτείνει να συνδυαστούν οι 
κανόνες για τις δαπάνες που αφορούν τις 
δημόσιες μη επενδυτικές δαπάνες με έναν 
χρυσό κανόνα για τις δημόσιες επενδύσεις 
που είναι κεντρικής σημασίας και για τα 
δύο· επιθυμεί να υπάρξει ταχεία ανάκαμψη 
από την κρίση COVID-19 καθώς και 
μετάβαση σε μια πιο καθαρή, κοινωνικά 
βιώσιμη και πιο ψηφιακή κοινωνία·

11. προτείνει να συνδυαστούν οι 
κανόνες για τις δαπάνες που αφορούν τις 
δημόσιες μη επενδυτικές δαπάνες με έναν 
χρυσό κανόνα για τις δημόσιες επενδύσεις· 
επιθυμεί να υπάρξει ταχεία ανάκαμψη από 
την κρίση COVID-19 καθώς και μετάβαση 
σε μια πιο καθαρή, κοινωνικά βιώσιμη και 
πιο ψηφιακή κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 195
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτείνει να συνδυαστούν οι 
κανόνες για τις δαπάνες που αφορούν τις 
δημόσιες μη επενδυτικές δαπάνες με έναν 
χρυσό κανόνα για τις δημόσιες επενδύσεις 
που είναι κεντρικής σημασίας και για τα 
δύο· επιθυμεί να υπάρξει ταχεία ανάκαμψη 
από την κρίση COVID-19 καθώς και 
μετάβαση σε μια πιο καθαρή, κοινωνικά 
βιώσιμη και πιο ψηφιακή κοινωνία·

11. προτείνει να λαμβάνουν υπόψη οι 
κανόνες για τις δαπάνες την ανάγκη 
προστασίας και προαγωγής των 
δημόσιων επενδύσεων που προάγουν την 
ανάπτυξη·

επιθυμεί να υπάρξει ταχεία ανάκαμψη από 
την κρίση COVID-19 καθώς και μετάβαση 
σε μια πιο καθαρή, κοινωνικά βιώσιμη και 
πιο ψηφιακή κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 196
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, 
Hélène Laporte
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την Επιτροπή, στην πιθανή 
αναθεώρηση του Συμφώνου 
Σταθερότητας, να ελαφρύνει τους 
κανόνες που έχουν αποδειχθεί πολύ 
περιοριστικοί και συχνά τιμωρητικοί για 
το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα, 
προσαρμόζοντας τα κριτήρια και τα 
κατώτατα όρια στο νέο ευρωπαϊκό 
κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο· 
υπογραμμίζει τον αρνητικό αντίκτυπο 
στη σταθερότητα της οικονομίας της 
ζώνης του ευρώ που έχουν τα υπερβολικά 
πλεονάσματα των τρεχουσών συναλλαγών 
στο ισοζύγιο πληρωμών·

Or. it

Τροπολογία 197
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα να συνεχίσουν να αναθεωρούν τις 
μεθοδολογίες της ΕΕ για την αξιολόγηση 
των οικονομικών και των κοινωνικών 
επιδόσεων των κρατών μελών της ΕΕ, 
καθώς και των στόχων που επιδιώκονται 
στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης με δεδομένες τις 
δραστικές αλλαγές στις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 198
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. σημειώνει ότι η έλλειψη μιας 
βιώσιμης δημοσιονομικής πολιτικής και 
μιας αξιόπιστης χρηματοοικονομικής 
κατάστασης των κρατών μελών συνιστά 
απειλή για κάθε μελλοντικό 
χρηματοοικονομικό μοντέλο της 
Πράσινης Συμφωνίας, συνεπώς, απαιτεί 
οι δημόσιες «πράσινες επενδύσεις» να 
αντιμετωπίζονται βάσει του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης όπως κάθε 
άλλη δημόσια δαπάνη·

Or. en

Τροπολογία 199
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. υπενθυμίζει ότι οι ευνοϊκές προς 
την ανάπτυξη διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις δεν απαιτούν 
απαραιτήτως δημοσιονομικά περιθώρια, 
αλλά μάλλον νομοθετικές και διοικητικές 
προσπάθειες για την ενίσχυση των 
δυνάμεων της αγοράς και των 
πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα· 
επισημαίνει ιδιαίτερα ότι οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη 
στήριξη της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση θα μπορούσαν να 
επιτρέψουν σε πολύ περισσότερους νέους 
επιχειρηματίες να επωφεληθούν από τις 
καινοτομίες, γεγονός που τονώνει την 
αύξηση της παραγωγικότητας·
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Τροπολογία 200
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει ότι ο κύκλος του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συνιστά ένα 
πλαίσιο για τον συντονισμό των 
δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 201
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει ότι ο κύκλος του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συνιστά ένα 
πλαίσιο για τον συντονισμό των 
δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 202
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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11β. συνιστά την αναγκαία τήρηση των 
αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας· τονίζει ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να εξακολουθήσουν να 
διαθέτουν επαρκή ευελιξία κατά την 
εφαρμογή κατάλληλης κοινωνικής 
πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 203
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Luis Garicano, Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας· 
υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό τη 
μετατροπή του σε εργαλείο για τον 
συντονισμό των μέτρων ανάκαμψης, το 
οποίο θα πλαισιώνεται από τις αρχές της 
EGD, του ΕΠΚΔ και των ΣΒΑ· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό των 
μέτρων που αφορούν τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις φορολογικές πολιτικές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης 
μιας νέας δέσμης δεσμευτικών δεικτών 
βιωσιμότητας και ευημερίας και 
εναλλακτικών μετρήσεων των 
αναπτυξιακών επιδόσεων·

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας· 
υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό τη 
μετατροπή του σε εργαλείο για τον 
συντονισμό των μέτρων ανάκαμψης, το 
οποίο θα πλαισιώνεται από τις αρχές της 
EGD, του ΕΠΚΔ και των ΣΒΑ· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό των 
μέτρων που αφορούν τις φορολογικές 
πολιτικές· είναι επίσης πεπεισμένο ότι η 
μεταρρύθμιση πρέπει να διευρύνει, χωρίς 
να αποδυναμωθεί η τρέχουσα διαδικασία 
οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συμπληρώνοντας 
την τρέχουσα προσέγγιση που βασίζεται 
στη δημοσιονομική πειθαρχία με 
κλιματική και περιβαλλοντική πειθαρχία· 
ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να 
αναπτύξει έναν νέο κλιματικό δείκτη, 
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κατ’ αντιστοιχία των οικονομικών 
δεικτών, για την αξιολόγηση της 
διαφοράς μεταξύ της δομής των 
προϋπολογισμών των κρατών μελών και 
ενός σεναρίου ευθυγραμμισμένου με τη 
Συμφωνία του Παρισιού για κάθε εθνικό 
προϋπολογισμό· τονίζει την ανάγκη να 
παρέχει ο εν λόγω δείκτης στα κράτη 
μέλη μια ένδειξη της πορείας τους, στο 
πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, ως 
προς την εξέλιξη της θερμοκρασίας, 
ούτως ώστε να μπορούν να διατυπωθούν 
συστάσεις, βάσει του διευρυμένου 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σε σχέση με τη 
μείωση του κλιματικού χρέους τους·

Or. en

Τροπολογία 204
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας· 
υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό τη 
μετατροπή του σε εργαλείο για τον 
συντονισμό των μέτρων ανάκαμψης, το 
οποίο θα πλαισιώνεται από τις αρχές της 
EGD, του ΕΠΚΔ και των ΣΒΑ· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό των 
μέτρων που αφορούν τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις φορολογικές πολιτικές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης 

12. λαμβάνει υπό σημείωση την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας·
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μιας νέας δέσμης δεσμευτικών δεικτών 
βιωσιμότητας και ευημερίας και 
εναλλακτικών μετρήσεων των 
αναπτυξιακών επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 205
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας· 
υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό τη 
μετατροπή του σε εργαλείο για τον 
συντονισμό των μέτρων ανάκαμψης, το 
οποίο θα πλαισιώνεται από τις αρχές της 
EGD, του ΕΠΚΔ και των ΣΒΑ· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό των 
μέτρων που αφορούν τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις φορολογικές πολιτικές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης 
μιας νέας δέσμης δεσμευτικών δεικτών 
βιωσιμότητας και ευημερίας και 
εναλλακτικών μετρήσεων των 
αναπτυξιακών επιδόσεων·

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας· 
υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό τη 
μετατροπή του σε εργαλείο για τον 
συντονισμό των μέτρων ανάκαμψης, το 
οποίο θα πλαισιώνεται από τις αρχές της 
EGD, του ΕΠΚΔ και των ΣΒΑ· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό των 
μέτρων που αφορούν τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις φορολογικές πολιτικές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης 
μιας νέας δέσμης δεσμευτικών δεικτών 
βιωσιμότητας και ευημερίας και 
εναλλακτικών μετρήσεων των 
αναπτυξιακών επιδόσεων· παροτρύνει την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να μην 
επιστρέψουν στις πολιτικές λιτότητας που 
εφαρμόστηκαν ως απάντηση στην 
παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και 
την κρίση δημόσιου χρέους· διαπιστώνει 
ότι αυτές οι καταστροφικές πολιτικές 
περιλαμβάνονται στους κανόνες για το 
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Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
καθώς και στο εξάπτυχο και το δίπτυχο, 
και ότι η απομάκρυνση από αυτό το 
πλαίσιο θα απαιτήσει σημαντικές 
νομοθετικές αλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 206
Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας· 
υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό τη 
μετατροπή του σε εργαλείο για τον 
συντονισμό των μέτρων ανάκαμψης, το 
οποίο θα πλαισιώνεται από τις αρχές της 
EGD, του ΕΠΚΔ και των ΣΒΑ· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό των 
μέτρων που αφορούν τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις φορολογικές πολιτικές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης 
μιας νέας δέσμης δεσμευτικών δεικτών 
βιωσιμότητας και ευημερίας και 
εναλλακτικών μετρήσεων των 
αναπτυξιακών επιδόσεων·

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας· 
υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό τη 
μετατροπή του σε εργαλείο για τον 
συντονισμό των μέτρων ανάκαμψης, το 
οποίο θα πλαισιώνεται από τις αρχές της 
EGD, του ΕΠΚΔ και των ΣΒΑ· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει ενίσχυση του 
συντονισμού των μέτρων που αφορούν τις 
κρατικές ενισχύσεις, καθώς και 
φορολογικές, κοινωνικές πολιτικές και 
πολιτικές ρύθμισης των εργασιακών 
σχέσεων προκειμένου ο ανταγωνισμός 
μεταξύ των κρατών μελών για την 
προσέλκυση επενδύσεων ή φορολογητέων 
εσόδων να μην αποβαίνει σε βάρος της 
οικολογικής μετάβασης ή της 
φορολογικής και κοινωνικής δικαιοσύνης· 
υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης 
μιας νέας δέσμης δεσμευτικών δεικτών 
βιωσιμότητας και ευημερίας και 
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εναλλακτικών μετρήσεων των 
αναπτυξιακών επιδόσεων·

Or. fr

Τροπολογία 207
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, 
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας· 
υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό τη 
μετατροπή του σε εργαλείο για τον 
συντονισμό των μέτρων ανάκαμψης, το 
οποίο θα πλαισιώνεται από τις αρχές της 
EGD, του ΕΠΚΔ και των ΣΒΑ· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό των 
μέτρων που αφορούν τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις φορολογικές πολιτικές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης 
μιας νέας δέσμης δεσμευτικών δεικτών 
βιωσιμότητας και ευημερίας και 
εναλλακτικών μετρήσεων των 
αναπτυξιακών επιδόσεων·

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
άμεση προσοχή που δόθηκε στην εαρινή 
δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με 
στόχο την άμεση ανταπόκριση της 
οικονομικής πολιτικής για την 
αντιμετώπιση και τον μετριασμό των 
επιπτώσεων στην υγεία και τον 
κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της νόσου 
COVID-19 και την επανεκκίνηση της 
οικονομικής δραστηριότητας, με ιδιαίτερη 
προσοχή να εφιστάται στη στήριξη των 
ΜΜΕ· διαπιστώνει ότι οι ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις που προτείνονται στην 
εαρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
για την παροχή καθοδήγησης της 
οικονομικής πολιτικής προς όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της πανδημίας 
του κορονοϊού εστίασαν στις πλέον 
επείγουσες προκλήσεις που δημιούργησε 
η πανδημία και στην επαναδρομολόγηση 
της βιώσιμης ανάπτυξης, και ότι οι 
συστάσεις διαρθρώνονται γύρω από δύο 
στόχους: βραχυπρόθεσμα, τον μετριασμό 
των σοβαρών αρνητικών κοινωνικών και 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας 
του κορονοϊού· και βραχυπρόθεσμα έως 
μεσοπρόθεσμα, την επίτευξη βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που 
θα διευκολύνει την πράσινη μετάβαση και 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό· 1α

_________________
1α 
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https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/el/ip_20_901

Or. en

Τροπολογία 208
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Dragoș Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας· 
υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό τη 
μετατροπή του σε εργαλείο για τον 
συντονισμό των μέτρων ανάκαμψης, το 
οποίο θα πλαισιώνεται από τις αρχές της 
EGD, του ΕΠΚΔ και των ΣΒΑ· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό των 
μέτρων που αφορούν τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις φορολογικές πολιτικές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης 
μιας νέας δέσμης δεσμευτικών δεικτών 
βιωσιμότητας και ευημερίας και 
εναλλακτικών μετρήσεων των 
αναπτυξιακών επιδόσεων·

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας· 
υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό τη 
μετατροπή του σε εργαλείο για τον 
συντονισμό των μέτρων ανάκαμψης·

επισημαίνει ότι οι βασικοί στόχοι του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι η 
διασφάλιση χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, η πρόληψη υπερβολικών 
μακροοικονομικών ανισορροπιών, η 
στήριξη των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και η ενίσχυση των 
επενδύσεων·
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είναι πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό των 
μέτρων που αφορούν τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις φορολογικές πολιτικές·

υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης 
μιας νέας δέσμης δεικτών βιωσιμότητας 
και ευημερίας και εναλλακτικών 
μετρήσεων των αναπτυξιακών επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 209
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας· 
υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό τη 
μετατροπή του σε εργαλείο για τον 
συντονισμό των μέτρων ανάκαμψης, το 
οποίο θα πλαισιώνεται από τις αρχές της 
EGD, του ΕΠΚΔ και των ΣΒΑ· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό των 
μέτρων που αφορούν τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις φορολογικές πολιτικές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης 
μιας νέας δέσμης δεσμευτικών δεικτών 
βιωσιμότητας και ευημερίας και 
εναλλακτικών μετρήσεων των 
αναπτυξιακών επιδόσεων·

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας· 
υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό τη 
μετατροπή του σε εργαλείο για τον 
συντονισμό των μέτρων ανάκαμψης· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό των 
μέτρων που αφορούν τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις φορολογικές πολιτικές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη εναλλακτικών 
μετρήσεων των αναπτυξιακών επιδόσεων·

Or. en



AM\1209978EL.docx 131/180 PE655.649v01-00

EL

Τροπολογία 210
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας· 
υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό τη 
μετατροπή του σε εργαλείο για τον 
συντονισμό των μέτρων ανάκαμψης, το 
οποίο θα πλαισιώνεται από τις αρχές της 
EGD, του ΕΠΚΔ και των ΣΒΑ· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό των 
μέτρων που αφορούν τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις φορολογικές πολιτικές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης 
μιας νέας δέσμης δεσμευτικών δεικτών 
βιωσιμότητας και ευημερίας και 
εναλλακτικών μετρήσεων των 
αναπτυξιακών επιδόσεων·

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας· 
υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό τη 
μετατροπή του σε εργαλείο για τον 
συντονισμό των μέτρων ανάκαμψης, το 
οποίο θα πλαισιώνεται από τις αρχές της 
EGD, του ΕΠΚΔ και των ΣΒΑ· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό των 
μέτρων που αφορούν τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις φορολογικές πολιτικές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης 
μιας νέας δέσμης δεσμευτικών δεικτών 
βιωσιμότητας και ευημερίας και 
εναλλακτικών μετρήσεων των 
αναπτυξιακών επιδόσεων· τονίζει ότι αυτό 
δεν πρέπει να παραβλέπει τον αρχικό 
σκοπό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Or. de

Τροπολογία 211
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας· 
υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό τη 
μετατροπή του σε εργαλείο για τον 
συντονισμό των μέτρων ανάκαμψης, το 
οποίο θα πλαισιώνεται από τις αρχές της 
EGD, του ΕΠΚΔ και των ΣΒΑ· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό των 
μέτρων που αφορούν τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις φορολογικές πολιτικές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης 
μιας νέας δέσμης δεσμευτικών δεικτών 
βιωσιμότητας και ευημερίας και 
εναλλακτικών μετρήσεων των 
αναπτυξιακών επιδόσεων·

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας· 
υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό τη 
μετατροπή του σε εργαλείο για τον 
συντονισμό των μέτρων ανάκαμψης· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό των 
μέτρων που αφορούν τις κρατικές 
ενισχύσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη 
καθορισμού των σχετικών δεικτών 
επιδόσεων για τη μέτρηση της προόδου 
κατά την εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 212
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας· 

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας· 
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υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό τη 
μετατροπή του σε εργαλείο για τον 
συντονισμό των μέτρων ανάκαμψης, το 
οποίο θα πλαισιώνεται από τις αρχές της 
EGD, του ΕΠΚΔ και των ΣΒΑ· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό των 
μέτρων που αφορούν τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις φορολογικές πολιτικές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης 
μιας νέας δέσμης δεσμευτικών δεικτών 
βιωσιμότητας και ευημερίας και 
εναλλακτικών μετρήσεων των 
αναπτυξιακών επιδόσεων·

υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό τη 
μετατροπή του σε εργαλείο για τον 
συντονισμό των μέτρων ανάκαμψης, το 
οποίο θα πλαισιώνεται από τις αρχές της 
EGD, του ΕΠΚΔ και των ΣΒΑ, ιδίως στο 
πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό των 
μέτρων που αφορούν τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις φορολογικές πολιτικές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης 
μιας νέας δέσμης δεσμευτικών δεικτών 
βιωσιμότητας και ευημερίας και 
εναλλακτικών μετρήσεων των 
αναπτυξιακών επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 213
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Aurore Lalucq, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida 
Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας· 
υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό τη 
μετατροπή του σε εργαλείο για τον 
συντονισμό των μέτρων ανάκαμψης, το 
οποίο θα πλαισιώνεται από τις αρχές της 
EGD, του ΕΠΚΔ και των ΣΒΑ· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να 

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας· 
υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό τη 
μετατροπή του σε εργαλείο για τον 
συντονισμό των μέτρων ανάκαμψης, το 
οποίο θα πλαισιώνεται από τις αρχές της 
EGD, του ΕΠΚΔ και των ΣΒΑ, καθώς 
αυτές προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο 
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συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό των 
μέτρων που αφορούν τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις φορολογικές πολιτικές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης 
μιας νέας δέσμης δεσμευτικών δεικτών 
βιωσιμότητας και ευημερίας και 
εναλλακτικών μετρήσεων των 
αναπτυξιακών επιδόσεων·

πλαίσιο που περιλαμβάνει ζητήματα που 
άπτονται της δημόσιας υγείας και 
ζητήματα κοινωνικού, περιβαλλοντικού 
και οικονομικού χαρακτήρα· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό των 
μέτρων που αφορούν τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις φορολογικές πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 214
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας· 
υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό τη 
μετατροπή του σε εργαλείο για τον 
συντονισμό των μέτρων ανάκαμψης, το 
οποίο θα πλαισιώνεται από τις αρχές της 
EGD, του ΕΠΚΔ και των ΣΒΑ· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό των 
μέτρων που αφορούν τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις φορολογικές πολιτικές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης 
μιας νέας δέσμης δεσμευτικών δεικτών 
βιωσιμότητας και ευημερίας και 
εναλλακτικών μετρήσεων των 
αναπτυξιακών επιδόσεων·

12. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αλλαγή της εστίασης της εαρινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με στόχο την 
άμεση ανταπόκριση της οικονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων στην υγεία και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου COVID-19 και την επανεκκίνηση 
της οικονομικής δραστηριότητας· 
υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για χρήση του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου για τον συντονισμό των μέτρων 
ανάκαμψης, το οποίο θα πλαισιώνεται από 
τις αρχές της EGD, του ΕΠΚΔ και των 
ΣΒΑ, στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων 
ανάκαμψης· είναι πεπεισμένο ότι αυτό 
πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον 
συντονισμό των μέτρων που αφορούν τις 
κρατικές ενισχύσεις και τις φορολογικές 
πολιτικές· υπογραμμίζει την ανάγκη 
ενσωμάτωσης στόχων βιωσιμότητας και 
ευημερίας και μετρήσεων της 
ανταγωνιστικότητας και των 
αναπτυξιακών επιδόσεων·

Or. en
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Τροπολογία 215
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. εκφράζει την ανησυχία του ότι 
παρά τις έντονες κριτικές που ασκήθηκαν 
στη μεθοδολογία και στα ευρήματα της 
θεωρίας της «αναπτυξιακής λιτότητας», 
η Επιτροπή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό 
σε αυτή τη θεωρία από το 2009· 
διαπιστώνει ότι μεγάλος όγκος στοιχείων 
ανταπόδειξης δείχνει ότι η λιτότητα 
οδηγεί παραδοσιακά σε χαμηλότερη 
αύξηση του ΑΕΠ, υψηλότερη ανεργία και 
μειωμένη ζήτηση· αναγνωρίζει τα 
ευρήματα του επικεφαλής τότε 
οικονομολόγου του ΔΝΤ το 2013 ότι για 
κάθε δολάριο που έκοψαν οι κυβερνήσεις 
από τον προϋπολογισμό τους, η 
οικονομική απόδοση μειώθηκε κατά 1,50 
δολάρια1α· καλεί τα θεσμικά όργανα και 
τους φορείς λήψης των αποφάσεων της 
ΕΕ να αναγνωρίσουν τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι οι περικοπές των 
δημόσιων δαπανών οδηγούν σε 
περιορισμό της οικονομίας και να 
απορρίψουν αυτή την προσέγγιση στο 
πλαίσιο της ανάκαμψης από τα μέτρα 
περιορισμού της κυκλοφορίας λόγω της 
πανδημίας·
_________________
1α Blanchard, Olivier, and D. Leigh. 2013. 
«Growth Forecast Errors and Fiscal 
Multipliers». American Economic Review, 
τόμος 103, αριθ. 3, σσ. 117–20. 

Or. en

Τροπολογία 216
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, 
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Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
προφανείς στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού που προκαλούνται από τις 
ασύμμετρες ποσότητες κρατικών 
ενισχύσεων που καταβάλλονται από τα 
κράτη μέλη κατά τη διάρκεια των 
οικονομικών κρίσεων, λόγω των 
διαφορετικών συνθηκών του χρέους 
εκκίνησης· είναι της άποψης ότι το έργο 
της Επιτροπής για την πολιτική 
ανταγωνισμού ήταν ανεπαρκές και 
επιβλαβές και αύξησε τις ανισορροπίες 
μεταξύ των οικονομιών της ΕΕ· θεωρεί 
σκόπιμη μια εις βάθος αξιολόγηση των 
επιπτώσεων που προκαλεί η προσέγγιση 
της Επιτροπής σε σχέση με τον 
ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις·

Or. it

Τροπολογία 217
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπογραμμίζει την ανάγκη 
ενσωμάτωσης μιας νέας δέσμης 
δεσμευτικών δεικτών βιωσιμότητας και 
ευημερίας και εναλλακτικών μετρήσεων 
των αναπτυξιακών επιδόσεων και ζητεί 
έναν νέο κύκλο βιώσιμης ανάπτυξης, ως 
μια ολοκληρωμένη διαδικασία 
παρακολούθησης που θα περιλαμβάνει 
τους οικονομικούς, κοινωνικούς στόχους 
και τους στόχους της ΕΕ για τη 
βιωσιμότητα υπό ένα πλαίσιο 
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διακυβέρνησης, και να διασφαλίσει μια 
συνεκτική προσέγγιση έναντι της 
στρατηγικής της ΕΕ για τη 
μακροπρόθεσμη ανάκαμψη και την 
ανθεκτικότητα·

Or. en

Τροπολογία 218
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. θεωρεί ότι έχει τεράστια σημασία 
να στραφούν τα ταμεία ανάκαμψης προς 
επενδύσεις που θα αυξήσουν την 
παραγωγικότητα, τις δεξιότητες και την 
καινοτομία και θα αυξήσουν το 
μακροπρόθεσμο δυναμικό ανάπτυξής 
μας· τονίζει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας απαιτεί μια 
συστηματική και μακρόπνοη στρατηγική 
έρευνας και καινοτομίας, με έμφαση στην 
αύξηση τόσο του φυσικού όσο και του 
ανθρώπινου κεφαλαίου·

Or. en

Τροπολογία 219
Enikő Győri, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, 
Lídia Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ζητεί από την Επιτροπή να 
ξεκινήσει επειγόντως τις εργασίες για τη 
δημιουργία ειδικού μηχανισμού 
συντονισμού στην ΕΕ, προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα μπορέσει 
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να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη 
ήπειρος έως το 2050·

Or. en

Τροπολογία 220
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. διαπιστώνει ότι από έρευνες έχει 
αποδειχτεί ότι οι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές είναι μεγαλύτεροι σε 
καιρό ύφεσης εν γένει και ιδίως όταν ο 
αντίκτυπος της νομισματικής πολιτικής 
αποδυναμώνεται, όπως στο μηδενικό 
κατώτατο όριο των επιτοκίων1α· 
σημειώνει ότι από περαιτέρω έρευνες έχει 
φανεί ότι και οι δημόσιες επενδύσεις 
έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στο 
πλαίσιο του μηδενικού κατώτατου ορίου 
των επιτοκίων, ότι δηλαδή εάν τα 
βραχυπρόθεσμα επιτόκια είναι χαμηλά ή 
μηδενικά, ο δημοσιονομικός 
πολλαπλασιαστής για τις δαπάνες είναι 
ισχυρότερος1β· καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξετάσουν αυτά τα στοιχεία 
κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης του 
μακροοικονομικού πλαισίου και κατά τη 
συλλογική απάντηση στην ύφεση λόγω 
της πανδημίας·
_________________
1α Jordà, Òscar, and A. M.Taylor. 2013. 
«The Time for Austerity: Estimating the 
Average Treatment Effect of Fiscal 
Policy». Έγγραφο εργασίας NBER αριθ. 
19414. 
1β Batini, Nicoletta, L. Eyraud, L. Forni, 
and A. Weber. 2014. «Fiscal Multipliers: 
Size, Determinants, and Use in 
Macroeconomic Projections.» ΔΝΤ, 
Τμήμα Δημοσιονομικών Υποθέσεων, 
Τεχνικές Σημειώσεις και Εγχειρίδια. 
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https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/
2014/tnm1404.pdf.

Or. en

Τροπολογία 221
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αναγνωρίζει τον ρόλο που 
αποδίδει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο στο πλαίσιο του σχεδίου 
ανάκαμψης· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
αποτελεσματικότητα και η επιτυχία της 
ευθυγράμμισης των προγραμμάτων 
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών με τη διαδικασία του 
Εξαμήνου θα εξαρτηθεί από την πρόοδο 
της μεταρρύθμισης του Εξαμήνου και 
από την προαναφερθείσα μεταρρύθμιση 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης·

13. απορρίπτει τον ρόλο που 
προτείνεται για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης· 
σημειώνει ότι στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο του 
ΣΣΑ και της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορροπιών 
υποβάλλονται από το 2011 συστηματικά 
αιτήματα για μειώσεις των δημόσιων 
δαπανών και ότι η Επιτροπή έχει στραφεί 
ιδίως κατά των συντάξεων, της 
υγειονομικής περίθαλψης, της αύξησης 
των μισθών, της εργασιακής ασφάλειας 
και των επιδομάτων ανεργίας· θεωρεί ότι 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να 
εγκαταλείψουν αυτές τις πολιτικές 
προτεραιότητες· ζητεί τον πλήρη 
διαχωρισμό της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου από το σχέδιο 
ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 222
Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αναγνωρίζει τον ρόλο που αποδίδει 13. αναγνωρίζει τον ρόλο που αποδίδει 
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η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
αποτελεσματικότητα και η επιτυχία της 
ευθυγράμμισης των προγραμμάτων 
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών με τη διαδικασία του 
Εξαμήνου θα εξαρτηθεί από την πρόοδο 
της μεταρρύθμισης του Εξαμήνου και από 
την προαναφερθείσα μεταρρύθμιση του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
αποτελεσματικότητα και η επιτυχία της 
ευθυγράμμισης των προγραμμάτων 
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών με τη διαδικασία του 
Εξαμήνου θα εξαρτηθεί από τον 
μετασχηματισμό αυτού του Εξαμήνου και, 
πέραν του 2021, από την προαναφερθείσα 
μεταρρύθμιση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης· υπενθυμίζει 
ότι, μακροπρόθεσμα, η πιθανή εξέλιξη 
των οικονομικών δραστηριοτήτων 
εξαρτάται κυρίως από την ικανότητα 
ελέγχου της κλιματικής αλλαγής και 
προστασίας του περιβάλλοντος, πολύ 
περισσότερο απ’ ότι από την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας βραχυπρόθεσμα· 
προειδοποιεί έναντι των συστάσεων για 
μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις που 
θα αποσκοπούσαν στην επιτάχυνση της 
πιθανής ανάπτυξης χωρίς αξιολόγηση 
των κοινωνικών, κλιματικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους σε 
βάθος χρόνου· θεωρεί ότι σχέδια 
ανάκαμψης τετραετούς διάρκειας που θα 
στηρίζονται μόνο στην αρχή «μηδενικών 
περιβαλλοντικών ζημιών και μηδενικής 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης» δεν 
μπορούν να θεωρούνται ικανοποιητικά· 
ζητεί, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου και των εθνικών σχεδίων 
ανάκαμψης, οι πολιτικές και οι 
επενδύσεις στους τομείς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 και έχουν καίρια 
σημασία για την ενεργειακή μετάβαση 
και την προστασία του περιβάλλοντος, να 
έχουν εξέχουσα θέση και να στηρίζονται 
στα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και 
το Κλίμα, καθώς και στο 8ο Πρόγραμμα 
Δράσης για το Περιβάλλον, τη 
Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα, τη 
Στρατηγική «από το Αγρόκτημα στο 
Πιάτο», το Σχέδιο Δράσης για την 
κυκλική οικονομία και το Σχέδιο Δράσης 
μηδενικής ρύπανσης· ζητεί συντονισμό 
των όρων χορήγησης έκτακτων 
ενισχύσεων στις επιχειρήσεις, όπως στις 
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αεροπορικές εταιρείες που πλήττονται 
από την πανδημία και έχουν υψηλή 
ένταση εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, ιδίως όταν οι 
δραστηριότητές τους υπερβαίνουν το 
εθνικό πλαίσιο·

Or. fr

Τροπολογία 223
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, 
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αναγνωρίζει τον ρόλο που αποδίδει 
η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
αποτελεσματικότητα και η επιτυχία της 
ευθυγράμμισης των προγραμμάτων 
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών με τη διαδικασία του 
Εξαμήνου θα εξαρτηθεί από την πρόοδο 
της μεταρρύθμισης του Εξαμήνου και 
από την προαναφερθείσα μεταρρύθμιση 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης·

13. αναγνωρίζει τον ρόλο που αποδίδει 
η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
αποτελεσματικότητα και η επιτυχία της 
ευθυγράμμισης των προγραμμάτων 
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών με τη διαδικασία του 
Εξαμήνου θα εξαρτηθεί από την 
οικειοποίηση από τα κράτη μέλη και πιο 
συγκεκριμένα την εφαρμογή των ειδικών 
ανά χώρα συστάσεων, και ως εκ τούτου 
καλεί την Επιτροπή να επικοινωνήσει με 
περισσότερο προορατικό και καλύτερο 
τρόπο με τα κράτη μέλη και να παράσχει 
εξατομικευμένες λύσεις πριν από την 
παραδοσιακή έγκριση των ειδικών ανά 
χώρα συστάσεων, ιδίως τώρα που ο 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας θα ενσωματωθεί στο 
Εξάμηνο, και είναι εμφανές ότι η 
επικοινωνία πρέπει να βελτιωθεί καθώς 
τα κράτη μέλη της ΕΕ σημείωσαν 
τουλάχιστον κάποιον βαθμό προόδου σε 
μόλις 40% (37 από 93) των συστάσεων 
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2019· 1α

_________________
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1α 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/ATAG/2020/624400/IPOL_ATA(2
020)624400_EN.pdf

Or. en

Τροπολογία 224
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αναγνωρίζει τον ρόλο που αποδίδει 
η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
αποτελεσματικότητα και η επιτυχία της 
ευθυγράμμισης των προγραμμάτων 
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών με τη διαδικασία του 
Εξαμήνου θα εξαρτηθεί από την πρόοδο 
της μεταρρύθμισης του Εξαμήνου και 
από την προαναφερθείσα μεταρρύθμιση 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης·

13. αναγνωρίζει τον ρόλο που αποδίδει 
η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης·

επικροτεί τη σύνδεση του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) 
με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, δηλαδή την ευθυγράμμιση των 
προγραμμάτων επενδύσεων και 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών με τις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις·
εκφράζει τον προβληματισμό του για τη 
δέσμευση των κρατών μελών έναντι των 
ειδικών ανά χώρα συστάσεων και ζητεί 
από την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει τη 
μεθοδολογία της όσον αφορά την 
εκτίμηση της πολυετούς προόδου ως 
προς την εφαρμογή των ειδικών ανά 
χώρα συστάσεων·
θεωρεί ότι η σύνδεση των εκταμιεύσεων 
από τον RRF με τις προκλήσεις που 
εντοπίζονται στις ειδικές ανά χώρα 
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συστάσεις, καθώς και η παρακολούθηση 
της προόδου που έχει σημειωθεί 
αναφορικά με την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων 
μέσω της υποβολής εκθέσεων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα 
ενισχύσει αυτή τη δέσμευση·

Or. en

Τροπολογία 225
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αναγνωρίζει τον ρόλο που αποδίδει 
η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
αποτελεσματικότητα και η επιτυχία της 
ευθυγράμμισης των προγραμμάτων 
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών με τη διαδικασία του 
Εξαμήνου θα εξαρτηθεί από την πρόοδο 
της μεταρρύθμισης του Εξαμήνου και από 
την προαναφερθείσα μεταρρύθμιση του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

13. αναγνωρίζει τον ρόλο που αποδίδει 
η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης· τονίζει 
ότι η σύνδεση μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου και του προβλεπόμενου 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας θα πρέπει να σχεδιαστεί 
κατά τρόπο που δεν εμποδίζει την 
ανάκαμψη ή τη βελτίωση της 
κοινωνικής, οικονομικής και 
περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας των 
κρατών μελών· τονίζει ότι, εντέλει, η 
αποτελεσματικότητα και η επιτυχία της 
ευθυγράμμισης των προγραμμάτων 
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών με τη διαδικασία του 
Εξαμήνου θα εξαρτηθεί από την πρόοδο 
της μεταρρύθμισης του Εξαμήνου και από 
την προαναφερθείσα μεταρρύθμιση του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 226
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, 
Marc Angel, Eero Heinäluoma
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αναγνωρίζει τον ρόλο που αποδίδει 
η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
αποτελεσματικότητα και η επιτυχία της 
ευθυγράμμισης των προγραμμάτων 
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών με τη διαδικασία του 
Εξαμήνου θα εξαρτηθεί από την πρόοδο 
της μεταρρύθμισης του Εξαμήνου και από 
την προαναφερθείσα μεταρρύθμιση του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

13. αναγνωρίζει τον ρόλο που αποδίδει 
η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και τη 
σημασία του για τον συντονισμό των 
πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ με δεδομένο το 
μέγεθος και την πρωτοφανή φύση των 
μέτρων πολιτικής που εγκρίθηκαν σε 
επίπεδο κρατών μελών· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η αποτελεσματικότητα και η 
επιτυχία της ευθυγράμμισης των 
προγραμμάτων επενδύσεων και 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών με τη 
διαδικασία του Εξαμήνου θα εξαρτηθεί 
από την πρόοδο της μεταρρύθμισης του 
Εξαμήνου, την ενισχυμένη εφαρμογή των 
ειδικών ανά χώρα συστάσεων από τα 
κράτη μέλη και από την προαναφερθείσα 
μεταρρύθμιση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 227
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αναγνωρίζει τον ρόλο που αποδίδει 
η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
αποτελεσματικότητα και η επιτυχία της 
ευθυγράμμισης των προγραμμάτων 
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών με τη διαδικασία του 
Εξαμήνου θα εξαρτηθεί από την πρόοδο 
της μεταρρύθμισης του Εξαμήνου και από 
την προαναφερθείσα μεταρρύθμιση του 

13. αναγνωρίζει τον ρόλο που αποδίδει 
η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης· θεωρεί 
ότι η λήψη της χρηματοδότησης από την 
ΕΕ εξαρτάται από τη συμμόρφωση των 
κρατών μελών με τα εθνικά σχέδια 
ανάκαμψης που έχουν υποβληθεί στα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και συμφωνηθεί 
από αυτά· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
αποτελεσματικότητα και η επιτυχία της 
ευθυγράμμισης των προγραμμάτων 
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Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών με τη διαδικασία του 
Εξαμήνου θα εξαρτηθεί από την πρόοδο 
της μεταρρύθμισης του Εξαμήνου και από 
την απλούστευση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ούτως ώστε 
αυτό να καταστεί περισσότερο 
αποτελεσματικό·

Or. en

Τροπολογία 228
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αναγνωρίζει τον ρόλο που αποδίδει 
η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
αποτελεσματικότητα και η επιτυχία της 
ευθυγράμμισης των προγραμμάτων 
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών με τη διαδικασία του 
Εξαμήνου θα εξαρτηθεί από την πρόοδο 
της μεταρρύθμισης του Εξαμήνου και από 
την προαναφερθείσα μεταρρύθμιση του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

13. αναγνωρίζει τον ρόλο που αποδίδει 
η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
αποτελεσματικότητα και η επιτυχία της 
ευθυγράμμισης των προγραμμάτων 
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών με τη διαδικασία του 
Εξαμήνου θα εξαρτηθεί από την πρόοδο 
της μεταρρύθμισης του Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 229
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αναγνωρίζει τον ρόλο που αποδίδει 
η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης· 

13. αναγνωρίζει τον ρόλο που αποδίδει 
η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης· 
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σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
αποτελεσματικότητα και η επιτυχία της 
ευθυγράμμισης των προγραμμάτων 
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών με τη διαδικασία του 
Εξαμήνου θα εξαρτηθεί από την πρόοδο 
της μεταρρύθμισης του Εξαμήνου και από 
την προαναφερθείσα μεταρρύθμιση του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
αποτελεσματικότητα και η επιτυχία της 
ευθυγράμμισης των προγραμμάτων 
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών με τη διαδικασία του 
Εξαμήνου θα εξαρτηθεί από την πρόοδο 
της μεταρρύθμισης του Εξαμήνου και από 
την τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 230
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. αναγνωρίζει την έντονη κριτική 
που ασκείται από οικονομολόγους και 
ακαδημαϊκούς1α στο μοντέλο που 
χρησιμοποιεί η Επιτροπή για τον 
καθορισμό του παραγωγικού χάσματος, 
το οποίο χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό του διαρθρωτικού 
ελλείμματος στο Σύμφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης και στη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπου η Επιτροπή 
έχει συνδέσει το μέγεθος του 
παραγωγικού χάσματος με τις απαιτήσεις 
δημοσιονομικής προσαρμογής που 
επιβάλλει· σημειώνει ότι το παραγωγικό 
χάσμα δεν μπορεί να παρατηρηθεί και 
αποτελεί μόνον εκτίμηση βασιζόμενη 
στην πείρα και στα δεδομένα από το 
πρόσφατο παρελθόν· σημειώνει ότι 
σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, σε μια 
περίοδο έντονης οικονομικής ανάπτυξης 
η δυνητική παραγωγής μιας οικονομίας 
θα αυξηθεί, κάτι που σημαίνει ότι ο 
δημοσιονομικός προσανατολισμός της θα 
δείχνει ισορροπημένος, και ότι η διπλή 
ύφεση που αντιμετώπισε η ΕΕ επέφερε το 
αντίθετο αποτέλεσμα, οδηγώντας στη 
συρρίκνωση του χάσματος μεταξύ της 
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πραγματικής και της δυνητικής 
παραγωγής· εκφράζει την ανησυχία του 
διότι αυτή η μέθοδος οδήγησε στην 
περίεργη κατάσταση της περιόδου 2018-
2019 κατά την οποία η Επιτροπή 
απαίτησε από την Ιταλία (που τότε 
αντιμετώπιζε ύφεση και εμφάνιζε ΑΕΠ 
κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο 
από εκείνο του 2007) να περικόψει τις 
κρατικές δαπάνες για να αποφευχθεί η 
«υπερθέρμανση» της οικονομίας της·
_________________
1α Βλέπε Heimberger, Phillipp, and 
JKapeller. «How economic policy drives 
European (dis)integration». Άρθρο, 22 
Σεπτεμβρίου 2016. 
https://www.ineteconomics.org/perspectiv
es/blog/how-economic-policy-drives-
european-disintegration· και Tooze, 
Adam. «Output gap nonsense». Social 
Europe, 30 Απριλίου 2019. 
https://www.socialeurope.eu/output-gap-
nonsense. 

Or. en

Τροπολογία 231
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. είναι πεπεισμένο ότι η οικοδόμηση 
μιας ανθεκτικής οικονομίας απαιτεί την 
ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της 
ευρωπαϊκής διακυβέρνησης· επισημαίνει 
τον ρόλο της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που στοχεύει 
στην επαρκή προστασία όλων των 
ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του 
καθορισμού ελάχιστων προτύπων από 
την ΕΕ όπου απαιτείται, με σκοπό την 
προώθηση της ανοδικής σύγκλισης των 
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συνθηκών διαβίωσης και εργασίας· 
υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων μέσω του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου συνεπάγεται να δοθεί στα 
κράτη μέλη καθοδήγηση σχετικά με τους 
κοινούς κοινωνικούς στόχους και τη 
βελτίωση του κοινωνικού πίνακα 
αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 232
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επικροτεί την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία ως τη νέα 
στρατηγική μας για την ανάπτυξη που 
συγκεντρώνει τέσσερις διαστάσεις: 
περιβάλλον, παραγωγικότητα, 
σταθερότητα και δικαιοσύνη, και όπου η 
ανταγωνιστική βιωσιμότητα βρίσκεται 
στον πυρήνα της ευρωπαϊκής κοινωνικής 
οικονομίας της αγοράς, υποβοηθούμενη 
από τις ψηφιακές και πράσινες 
τεχνολογίες, μια καινοτόμο βιομηχανική 
βάση και στρατηγική αυτονομία, 
προκειμένου να πρωτοστατήσει η 
Ευρώπη στον μετασχηματισμό·

Or. en

Τροπολογία 233
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)



AM\1209978EL.docx 149/180 PE655.649v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπογραμμίζει την ανάγκη 
βελτίωσης της λειτουργίας της 
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
και διασφάλισης χρηστών 
δημοσιονομικών πολιτικών, μείωσης του 
δημόσιου χρέους, και δημιουργίας 
δημοσιονομικών αποθεμάτων για τη 
βελτίωση της οικονομικής 
ανθεκτικότητας της ζώνης του ευρώ 
έναντι μελλοντικών κλυδωνισμών·

Or. en

Τροπολογία 234
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Paul Tang, Marc 
Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. ζητεί βελτίωση του κοινωνικού 
πίνακα αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας 
υπόψη το θεματολόγιο των Ηνωμένων 
Εθνών για το 2030, προκειμένου να 
εξετασθούν οι πραγματικές κοινωνικές 
ανάγκες της κρίσης και να 
αντιμετωπιστούν οι μακροχρόνιες 
συνέπειες με σκοπό να διευκολυνθούν η 
ποιοτική απασχόληση, οι ποιοτικές 
υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής 
πρόνοιας, η εκπαίδευση και η κατάρτιση 
και τα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας· επιπλέον, ζητεί την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ανισορροπιών για την παρακολούθηση 
και τον εντοπισμό των κοινωνικών 
ανισορροπιών και την ενσωμάτωση μιας 
διαδικασίας κοινωνικής ανισορροπίας 
που θα οδηγήσει σε ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις και στον καθορισμό 
μεσοπρόθεσμων κοινωνικών στόχων 
προκειμένου να διορθωθούν οι εν λόγω 
ανισορροπίες·
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Or. en

Τροπολογία 235
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για ενίσχυση του δημοκρατικού ρόλου του 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης σε κάθε επερχόμενη 
αλλαγή της Συνθήκης και, στο μεταξύ, 
για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας 
για τη βιώσιμη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, 
βάσει της οποίας θα χορηγείται στο 
Κοινοβούλιο το δικαίωμα συναίνεσης 
όσον αφορά τις συστάσεις πολιτικής που 
παρουσιάζονται στην ετήσια επισκόπηση 
της βιώσιμης ανάπτυξης, στη δέσμη 
δημοσιονομικών μέτρων της ζώνης του 
ευρώ και στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις·

14. επικροτεί το γεγονός ότι η 
Επιτροπή δεν μπορεί να υποχρεώσει τα 
κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις της·

Or. en

Τροπολογία 236
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για ενίσχυση του δημοκρατικού ρόλου του 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης σε κάθε επερχόμενη 
αλλαγή της Συνθήκης και, στο μεταξύ, 
για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας 
για τη βιώσιμη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, 
βάσει της οποίας θα χορηγείται στο 
Κοινοβούλιο το δικαίωμα συναίνεσης 

διαγράφεται
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όσον αφορά τις συστάσεις πολιτικής που 
παρουσιάζονται στην ετήσια επισκόπηση 
της βιώσιμης ανάπτυξης, στη δέσμη 
δημοσιονομικών μέτρων της ζώνης του 
ευρώ και στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 237
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για ενίσχυση του δημοκρατικού ρόλου του 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης σε κάθε επερχόμενη 
αλλαγή της Συνθήκης και, στο μεταξύ, 
για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας 
για τη βιώσιμη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, 
βάσει της οποίας θα χορηγείται στο 
Κοινοβούλιο το δικαίωμα συναίνεσης 
όσον αφορά τις συστάσεις πολιτικής που 
παρουσιάζονται στην ετήσια επισκόπηση 
της βιώσιμης ανάπτυξης, στη δέσμη 
δημοσιονομικών μέτρων της ζώνης του 
ευρώ και στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

14. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για ενίσχυση του δημοκρατικού ρόλου του 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων 
των συστάσεων πολιτικής που 
παρουσιάζονται στην ετήσια επισκόπηση 
της βιώσιμης ανάπτυξης, στη δέσμη 
δημοσιονομικών μέτρων της ζώνης του 
ευρώ και στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου, η Επιτροπή, ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος 
της Ευρωομάδας μπορεί να καλούνται να 
εμφανίζονται ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για να παρέχουν πληροφορίες και να 
ανταλλάσσουν απόψεις σε ad hoc και 
τακτική βάση εάν αυτό καθίσταται 
αναγκαίο από την τρέχουσα πολιτική 
κατάσταση·
καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει τόσο 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το 
Συμβούλιο ως συν-νομομοθέτες εξίσου 
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καλά σχετικά με όλες τις πτυχές που 
σχετίζονται με την εφαρμογή του 
πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
προπαρασκευαστικών σταδίων και τυχόν 
προτάσεων για μεταρρύθμιση ή ενίσχυση·
καλεί, εν τω μεταξύ, και με σκοπό την 
αύξηση της διαφάνειας και του 
δημοκρατικού ελέγχου του πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, την 
Επιτροπή, τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας 
και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 
(ECOFIN) να εμφανίζονται ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για να συμμετέχουν σε 
οικονομικούς διαλόγους κατά τη διάρκεια 
των διαφόρων σταδίων εφαρμογής και 
υλοποίησης του πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ· επικροτεί τις 
δεσμεύσεις του Προέδρου της 
Ευρωομάδας για αύξηση της διαφάνειας 
της Ευρωομάδας και καλεί, συνεπώς, τον 
Πρόεδρο της Ευρωομάδας να εμφανιστεί 
τουλάχιστον δύο φορές για τακτικό 
διάλογο ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
του Κοινοβουλίου και, αν χρειαστεί, σε ad 
hoc βάση·
αναγνωρίζει τη σημασία της συμμετοχής 
του Προέδρου της Ευρωομάδας στις 
διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις που 
αφορούν ζητήματα σχετικά με την 
οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ και την 
τραπεζική ένωση·

Or. en

Τροπολογία 238
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 14. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
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για ενίσχυση του δημοκρατικού ρόλου του 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης σε κάθε επερχόμενη 
αλλαγή της Συνθήκης και, στο μεταξύ, για 
τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη 
βιώσιμη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, βάσει 
της οποίας θα χορηγείται στο Κοινοβούλιο 
το δικαίωμα συναίνεσης όσον αφορά τις 
συστάσεις πολιτικής που παρουσιάζονται 
στην ετήσια επισκόπηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης, στη δέσμη δημοσιονομικών 
μέτρων της ζώνης του ευρώ και στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

για ενίσχυση του δημοκρατικού ρόλου του 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης σε κάθε επερχόμενη 
αλλαγή της Συνθήκης και, στο μεταξύ, για 
τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη 
βιώσιμη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, βάσει 
της οποίας θα χορηγείται στο Κοινοβούλιο 
το δικαίωμα συναίνεσης όσον αφορά τις 
συστάσεις πολιτικής που παρουσιάζονται 
στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, στη δέσμη δημοσιονομικών 
μέτρων της ζώνης του ευρώ και στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις· απαιτεί τη 
δημιουργία ενός θεσμοποιημένου 
πλαισίου για την τακτική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό 
την ενίσχυση του δημοκρατικού 
χαρακτήρα του Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 239
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για ενίσχυση του δημοκρατικού ρόλου του 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης σε κάθε επερχόμενη 
αλλαγή της Συνθήκης και, στο μεταξύ, για 
τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη 
βιώσιμη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, βάσει 
της οποίας θα χορηγείται στο Κοινοβούλιο 
το δικαίωμα συναίνεσης όσον αφορά τις 
συστάσεις πολιτικής που παρουσιάζονται 
στην ετήσια επισκόπηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης, στη δέσμη δημοσιονομικών 
μέτρων της ζώνης του ευρώ και στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

14. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για ενίσχυση του δημοκρατικού ρόλου του 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης σε κάθε επερχόμενη 
αλλαγή της Συνθήκης και, στο μεταξύ, για 
τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη 
βιώσιμη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, βάσει 
της οποίας θα χορηγείται στο Κοινοβούλιο 
το δικαίωμα συναίνεσης όσον αφορά τις 
συστάσεις πολιτικής που παρουσιάζονται 
στην ετήσια επισκόπηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης, στη δέσμη δημοσιονομικών 
μέτρων της ζώνης του ευρώ και στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις· ζητεί να μπει 
τέλος στη διαδικασία ψηφοφορίας με 
αντίστροφη ειδική πλειοψηφία στο 
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πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείμματος στο Συμβούλιο που 
καθιερώθηκε στο πλαίσιο του εξάπτυχου·

Or. en

Τροπολογία 240
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για ενίσχυση του δημοκρατικού ρόλου του 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης σε κάθε επερχόμενη 
αλλαγή της Συνθήκης και, στο μεταξύ, 
για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας 
για τη βιώσιμη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, 
βάσει της οποίας θα χορηγείται στο 
Κοινοβούλιο το δικαίωμα συναίνεσης 
όσον αφορά τις συστάσεις πολιτικής που 
παρουσιάζονται στην ετήσια επισκόπηση 
της βιώσιμης ανάπτυξης, στη δέσμη 
δημοσιονομικών μέτρων της ζώνης του 
ευρώ και στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις·

14. επισημαίνει τη σημασία του 
πλήρους διαλόγου και της κατάλληλης 
συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων, 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, επικροτεί τον 
ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
όπως καθορίζεται στο δίπτυχο και στο 
εξάπτυχο και καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να λάβουν δεόντως υπόψη τα 
ψηφίσματα που έχουν εγκριθεί·

Or. en

Τροπολογία 241
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. πιστεύει ότι οι πολιτικές και οι 
μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών 
πρέπει να συζητούνται και να 
αποφασίζονται μόνο από τα εθνικά 
κοινοβούλια, εφαρμόζοντας την αρχή της 
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επικουρικότητας· σημειώνει ότι η 
διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
αποδείχθηκε εντελώς αποτυχημένη και 
επιβλαβής, επιβάλλοντας μεταρρυθμίσεις 
που κατέστησαν τις οικονομίες των 
χωρών πιο αδύναμες και πιο ευάλωτες, 
επιδείνωσαν τον μισθολογικό 
αποπληθωρισμό και αύξησαν την 
επισφαλή εργασία και τη φτώχεια.

Or. it

Τροπολογία 242
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επαναλαμβάνει το γεγονός ότι 
πολλές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που 
σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
εξακολουθούν να μην εφαρμόζονται και, 
ορισμένες φορές, να μην λαμβάνονται καν 
υπόψη από τα κράτη μέλη· ζητεί εν 
προκειμένω από την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
των εθνικών κοινοβουλίων ώστε να 
επιτύχουν μεγαλύτερη οικειοποίηση της 
όλης διαδικασίας και, έτσι, να 
επιδεικνύουν μεγαλύτερη αυστηρότητα 
κατά την εφαρμογή των ειδικών ανά 
χώρα συστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 243
Pedro Silva Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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14α. υπενθυμίζει, εν προκειμένω, το 
ψήφισμά του της 26ης Φεβρουαρίου 2019 
και την επείγουσα ανάγκη για ενίσχυση 
και επιβολή της δημοκρατικής 
λογοδοσίας του ΕΜΣ μέσω της θέσπισης 
πρωτοκόλλου για ένα προσωρινό 
μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΕΜΣ 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
προκειμένου να βελτιωθεί ο διοργανικός 
διάλογος και να ενισχυθεί η διαφάνεια και 
η λογοδοσία του ΕΜΣ·

Or. en

Τροπολογία 244
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. αναθέτει στην Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής να αναλάβει δράση 
προκειμένου να βελτιωθεί η λογοδοσία 
έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
καθώς η μέχρι τούδε αποκτηθείσα πείρα 
κατά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου έχει δείξει ότι το ισχύον 
πλαίσιο λογοδοσίας θα μπορούσε να 
ενισχυθεί προκειμένου να βελτιωθεί η 
νομιμοποίηση και η αποτελεσματικότητά 
του·

Or. en

Τροπολογία 245
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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14α. θεωρεί σκόπιμο να περιοριστούν 
οι παρεμβάσεις και οι συστάσεις προς 
κράτη μέλη σε τομείς που είναι αναγκαίοι 
για την πρόληψη ή τη μείωση του 
εξωτερικού κόστους που παράγεται από 
τις εθνικές πολιτικές, επιδεικνύοντας 
σεβασμό για την κυριαρχία των κρατών 
μελών σε κάθε άλλο τομέα·

Or. en

Τροπολογία 246
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro 
Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. ζητεί θεσμοποιημένο οικονομικό 
και κοινωνικό διάλογο με τους 
κοινωνικούς εταίρους και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να 
ενισχυθεί η δημοκρατική λογοδοσία, η 
διαφάνεια και ο ρόλος ελεγκτή της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 247
Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι τα δημόσια έσοδα 
έχουν ουσιαστική σημασία για τη 
χρηματοδότηση της ανάκαμψης μετά την 
πανδημία και τη δίκαιη μετάβαση σε μια 
βιώσιμη οικονομία· υπενθυμίζει ότι η 
φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή σε 

15. υπογραμμίζει ότι τα δημόσια έσοδα 
έχουν ουσιαστική σημασία για τη 
χρηματοδότηση της ανάκαμψης μετά την 
πανδημία και τη δίκαιη μετάβαση σε μια 
βιώσιμη οικονομία· υπενθυμίζει ότι η 
φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή σε 
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επίπεδο ΕΕ ανέρχονται ετησίως σε έως και 
160-190 δισεκατομμύρια EUR, γεγονός 
που ισοδυναμεί με έλλειψη εσόδων για τα 
δημόσια ταμεία·

επίπεδο ΕΕ ανέρχονται ετησίως σε έως και 
160-190 δισεκατομμύρια EUR, γεγονός 
που ισοδυναμεί με έλλειψη εσόδων για τα 
δημόσια ταμεία· υπενθυμίζει ότι στις 
συστάσεις που ενέκρινε η ειδική επιτροπή 
για οικονομικά εγκλήματα, τη 
φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή 
(TAX3), το ίδιο το Κοινοβούλιο εντόπισε 
περισσότερες από μία χώρες της Ένωσης 
με τα ίδια πανομοιότυπα χαρακτηριστικά 
ενός λεγόμενου φορολογικού παραδείσου· 
καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει τις 
εργασίες για την εισαγωγή νέων ιδίων 
πόρων, όπως ο φόρος επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) 
και ο διαδικτυακός φόρος επί των 
κερδών μεγάλων ψηφιακών εταιρειών, 
και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση για τη θέσπιση ενός φόρου που 
συνδέεται με την ενιαία αγορά (single 
market levy), προκειμένου να διορθωθεί 
οριστικά η ασυμμετρία που υπάρχει για 
ορισμένους οικονομικούς τομείς που στην 
πραγματικότητα έχουν σχεδόν αποφύγει 
τη συνεισφορά στα δημόσια ταμεία·

Or. it

Τροπολογία 248
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι τα δημόσια έσοδα 
έχουν ουσιαστική σημασία για τη 
χρηματοδότηση της ανάκαμψης μετά την 
πανδημία και τη δίκαιη μετάβαση σε μια 
βιώσιμη οικονομία· υπενθυμίζει ότι η 
φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή σε 
επίπεδο ΕΕ ανέρχονται ετησίως σε έως και 
160-190 δισεκατομμύρια EUR, γεγονός 
που ισοδυναμεί με έλλειψη εσόδων για τα 
δημόσια ταμεία·

15. υπογραμμίζει ότι τα δημόσια έσοδα 
έχουν ουσιαστική σημασία για τη 
χρηματοδότηση της ανάκαμψης μετά την 
πανδημία και τη δίκαιη μετάβαση σε μια 
βιώσιμη οικονομία· υπενθυμίζει ότι η 
φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή σε 
επίπεδο ΕΕ ανέρχονται ετησίως σε έως και 
160-190 δισεκατομμύρια EUR, γεγονός 
που ισοδυναμεί με έλλειψη εσόδων για τα 
δημόσια ταμεία· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
κρίση δεν θα πρέπει να αποτελέσει 
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επιχείρημα για την αύξηση της 
φορολογίας και των δημόσιων δαπανών 
στα κράτη μέλη· εκφράζει τη λύπη του 
διότι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, όπως το ίδρυμα Open Society 
που διαθέτει αποθεματικό σχεδόν 20 δισ. 
δολάρια ΗΠΑ, εξακολουθούν να 
εξαιρούνται από τις απαιτήσεις περί 
διαφάνειας στο πλαίσιο της πέμπτης 
οδηγίας για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 249
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι τα δημόσια έσοδα 
έχουν ουσιαστική σημασία για τη 
χρηματοδότηση της ανάκαμψης μετά την 
πανδημία και τη δίκαιη μετάβαση σε μια 
βιώσιμη οικονομία· υπενθυμίζει ότι η 
φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή σε 
επίπεδο ΕΕ ανέρχονται ετησίως σε έως και 
160-190 δισεκατομμύρια EUR, γεγονός 
που ισοδυναμεί με έλλειψη εσόδων για τα 
δημόσια ταμεία·

15. υπογραμμίζει ότι τα δημόσια έσοδα 
έχουν ουσιαστική σημασία για τη 
χρηματοδότηση της ανάκαμψης μετά την 
πανδημία και τη δίκαιη μετάβαση σε μια 
βιώσιμη οικονομία· υπενθυμίζει ότι η 
φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή σε 
επίπεδο ΕΕ ανέρχονται ετησίως σε έως και 
160-190 δισεκατομμύρια EUR, γεγονός 
που ισοδυναμεί με έλλειψη εσόδων για τα 
δημόσια ταμεία· ζητεί να μπει τέλος στην 
ομοφωνία κατά τις ψηφοφορίες για 
θέματα που άπτονται της φορολογίας στο 
Συμβούλιο· παροτρύνει τη γερμανική 
Προεδρία του Συμβουλίου να σημειώσει 
ταχεία πρόοδο κατά την εξεύρεση 
συμφωνίας σχετικά με έναν ενωσιακό 
φόρο επί των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών που θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τα παράγωγα· και να 
προχωρήσει άμεσα στην επιβολή 
ενωσιακού ψηφιακού φόρου στους 
τεχνολογικούς γίγαντες τώρα που οι ΗΠΑ 
αποσύρθηκαν από τις συνομιλίες στο 
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επίπεδο του ΟΟΣΑ·

Or. en

Τροπολογία 250
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι τα δημόσια έσοδα 
έχουν ουσιαστική σημασία για τη 
χρηματοδότηση της ανάκαμψης μετά την 
πανδημία και τη δίκαιη μετάβαση σε μια 
βιώσιμη οικονομία· υπενθυμίζει ότι η 
φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή σε 
επίπεδο ΕΕ ανέρχονται ετησίως σε έως και 
160-190 δισεκατομμύρια EUR, γεγονός 
που ισοδυναμεί με έλλειψη εσόδων για τα 
δημόσια ταμεία·

15. υπογραμμίζει ότι τα δημόσια έσοδα 
έχουν ουσιαστική σημασία για τη 
χρηματοδότηση της ανάκαμψης μετά την 
πανδημία και τη δίκαιη μετάβαση σε μια 
βιώσιμη οικονομία· υπενθυμίζει ότι η 
φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή σε 
επίπεδο ΕΕ ανέρχονται ετησίως σε έως και 
160-190 δισεκατομμύρια EUR, γεγονός 
που ισοδυναμεί με έλλειψη εσόδων για τα 
δημόσια ταμεία· κυρίως, επαναλαμβάνει 
ότι η ανάκαμψη μετά την πανδημία και η 
δίκαιη μετάβαση σε μια βιώσιμη 
οικονομία θα απαιτήσουν επαρκή 
κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 251
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, 
Luděk Niedermayer, Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι τα δημόσια έσοδα 
έχουν ουσιαστική σημασία για τη 
χρηματοδότηση της ανάκαμψης μετά την 
πανδημία και τη δίκαιη μετάβαση σε μια 
βιώσιμη οικονομία· υπενθυμίζει ότι η 
φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή σε 
επίπεδο ΕΕ ανέρχονται ετησίως σε έως 

15. υπογραμμίζει ότι τα έσοδα από τη 
φορολογία έχουν ουσιαστική σημασία για 
τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης μετά 
την πανδημία, την αποκατάσταση της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και τη δίκαιη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· 
υπενθυμίζει τη σημασία της 
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και 160-190 δισεκατομμύρια EUR, 
γεγονός που ισοδυναμεί με έλλειψη 
εσόδων για τα δημόσια ταμεία·

καταπολέμησης της φορολογικής απάτης, 
της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής 
και της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 252
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. επικροτεί το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής για μια ολοκληρωμένη 
πολιτική της Ένωσης για την πρόληψη 
της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και 
ζητεί μια φιλόδοξη νομοθετική πρόταση 
με ενισχυμένη εποπτεία, αρμοδιότητες 
και πόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως 
αναλύεται στο ψήφισμα B9-0207/2020 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 253
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τις νέες πολιτικές που 
προτείνονται από διεθνείς οργανισμούς οι 
οποίες στηρίζουν την δίκαιη μετάβαση 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη και συμβάλλουν 
στη χρηματοδότησή τους και στοχεύουν 
στην αποκατάσταση των δημόσιων 

διαγράφεται
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οικονομικών των κρατών μελών· ζητεί το 
νέο καλάθι πόρων να περιλαμβάνει έσοδα 
που προέρχονται από πολιτικές της ΕΕ 
που ευνοούν τόσο την υλοποίηση της 
προστασίας του περιβάλλοντος όσο και 
τη διατήρηση μιας δίκαιης ενιαίας 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 254
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις νέες πολιτικές που προτείνονται από 
διεθνείς οργανισμούς οι οποίες στηρίζουν 
την δίκαιη μετάβαση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και συμβάλλουν στη 
χρηματοδότησή τους και στοχεύουν στην 
αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών 
των κρατών μελών· ζητεί το νέο καλάθι 
πόρων να περιλαμβάνει έσοδα που 
προέρχονται από πολιτικές της ΕΕ που 
ευνοούν τόσο την υλοποίηση της 
προστασίας του περιβάλλοντος όσο και τη 
διατήρηση μιας δίκαιης ενιαίας αγοράς·

16. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις νέες πολιτικές που προτείνονται από 
διεθνείς οργανισμούς οι οποίες στηρίζουν 
την δίκαιη μετάβαση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και συμβάλλουν στη 
χρηματοδότησή τους και στοχεύουν στην 
αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών 
των κρατών μελών· ζητεί το νέο καλάθι 
πόρων να περιλαμβάνει έσοδα που 
προέρχονται από πολιτικές της ΕΕ που 
ευνοούν τόσο την υλοποίηση της 
προστασίας του περιβάλλοντος όσο και τη 
διατήρηση μιας δίκαιης ενιαίας αγοράς· 
παροτρύνει εν προκειμένω τα κράτη μέλη 
να συμφωνήσουν να συμπεριλάβουν τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας 
και έναν δείκτη της τάξεως του 3% στο 
μερίδιο των φορολογητέων κερδών κάθε 
κράτους μέλους, βάσει της κοινής 
ενοποιημένης βάσης φορολογίας 
εταιρειών· ζητεί την πρόσθετη 
ενσωμάτωση των εσόδων που απορρέουν 
από τον μελλοντικό μηχανισμό 
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, από 
μια εισφορά ενιαίας αγοράς που θα 
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επιβάλλεται στις πολύ μεγάλες 
πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες 
επωφελούνται περισσότερο από τις 
δυνατότητες που παρέχει η ενιαία αγορά, 
από δικαιότερη φορολογία των ψηφιακών 
εταιρειών που επηρεάζονται λιγότερο από 
τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας 
καθώς και των εσόδων που παράγονται 
από έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 255
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις νέες πολιτικές που προτείνονται από 
διεθνείς οργανισμούς οι οποίες στηρίζουν 
την δίκαιη μετάβαση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και συμβάλλουν στη 
χρηματοδότησή τους και στοχεύουν στην 
αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών 
των κρατών μελών· ζητεί το νέο καλάθι 
πόρων να περιλαμβάνει έσοδα που 
προέρχονται από πολιτικές της ΕΕ που 
ευνοούν τόσο την υλοποίηση της 
προστασίας του περιβάλλοντος όσο και τη 
διατήρηση μιας δίκαιης ενιαίας αγοράς·

16. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την 
δίκαιη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και να συμβάλει στη χρηματοδότησή τους 
και να στοχεύσει στην αποκατάσταση των 
δημόσιων οικονομικών των κρατών 
μελών· ζητεί από τους ηγέτες της ΕΕ και 
την Επιτροπή να λάβουν τολμηρές 
αποφάσεις προκειμένου να δημιουργηθεί 
επειγόντως ένα καλάθι νέων ίδιων πόρων 
που θα περιλαμβάνει έσοδα που 
προέρχονται από πολιτικές της ΕΕ που 
ευνοούν τόσο την υλοποίηση της 
προστασίας του περιβάλλοντος όσο και τη 
διατήρηση μιας δίκαιης ενιαίας αγοράς· 
υπενθυμίζει ότι αυτοί οι ίδιοι πόροι 
πρέπει να θεσπιστούν όσο το δυνατόν 
συντομότερα, και το αργότερο έως το 
2021 και να είναι μόνιμοι· υπογραμμίζει 
ότι το σύνολο της χρηματοδότησης του 
Μέσου Ανάκαμψης της ΕΕ πρέπει να 
χρηματοδοτείται εκτός των υφιστάμενων 
και των επικείμενων πολιτικών της ΕΕ 
και δεν πρέπει να επηρεάζει τις 
μακροπρόθεσμες προτεραιότητες της 
Ένωσης και τους στρατηγικούς της 
στόχους, ούτε να οδηγεί σε μικρότερα 
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ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 256
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις νέες πολιτικές που προτείνονται από 
διεθνείς οργανισμούς οι οποίες στηρίζουν 
την δίκαιη μετάβαση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και συμβάλλουν στη 
χρηματοδότησή τους και στοχεύουν στην 
αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών 
των κρατών μελών· ζητεί το νέο καλάθι 
πόρων να περιλαμβάνει έσοδα που 
προέρχονται από πολιτικές της ΕΕ που 
ευνοούν τόσο την υλοποίηση της 
προστασίας του περιβάλλοντος όσο και τη 
διατήρηση μιας δίκαιης ενιαίας αγοράς·

16. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις νέες πολιτικές που προτείνονται από 
διεθνείς οργανισμούς οι οποίες στηρίζουν 
την δίκαιη μετάβαση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και συμβάλλουν στη 
χρηματοδότησή τους και στοχεύουν στην 
αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών 
των κρατών μελών· ζητεί το νέο καλάθι 
πόρων να περιλαμβάνει έσοδα που 
προέρχονται από πολιτικές της ΕΕ που 
ευνοούν τόσο την υλοποίηση της 
προστασίας του περιβάλλοντος όσο και τη 
διατήρηση μιας δίκαιης ενιαίας αγοράς· 
στηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για 
την καθιέρωση νέων πηγών ίδιων εσόδων 
από τη φορολογία, μεταξύ άλλων των 
εταιρικών δραστηριοτήτων και της 
ψηφιακής οικονομίας· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του για έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, μια 
κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των 
εταιρειών και δημόσιες εκθέσεις ανά 
χώρα για τις πολυεθνικές εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 257
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις νέες πολιτικές που προτείνονται από 
διεθνείς οργανισμούς οι οποίες στηρίζουν 
την δίκαιη μετάβαση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και συμβάλλουν στη 
χρηματοδότησή τους και στοχεύουν στην 
αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών 
των κρατών μελών· ζητεί το νέο καλάθι 
πόρων να περιλαμβάνει έσοδα που 
προέρχονται από πολιτικές της ΕΕ που 
ευνοούν τόσο την υλοποίηση της 
προστασίας του περιβάλλοντος όσο και τη 
διατήρηση μιας δίκαιης ενιαίας αγοράς·

16. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις νέες πολιτικές που προτείνονται από 
διεθνείς οργανισμούς οι οποίες στηρίζουν 
την δίκαιη μετάβαση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και συμβάλλουν στη 
χρηματοδότησή τους και στοχεύουν στην 
αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών 
των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή 
να παρουσιάσει επειγόντως το νέο καλάθι 
πόρων που θα περιλαμβάνει έσοδα που 
προέρχονται από πολιτικές της ΕΕ που 
ευνοούν τόσο την υλοποίηση της 
προστασίας του περιβάλλοντος όσο και τη 
διατήρηση μιας δίκαιης ενιαίας αγοράς, με 
σκοπό να ξεκινήσει η αποπληρωμή των 
δανείων που θα λάβει η Επιτροπή για τη 
χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας Next 
Generation EU ήδη κατά τη διάρκεια του 
επόμενου ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 258
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις νέες πολιτικές που προτείνονται από 
διεθνείς οργανισμούς οι οποίες στηρίζουν 
την δίκαιη μετάβαση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και συμβάλλουν στη 
χρηματοδότησή τους και στοχεύουν στην 
αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών 
των κρατών μελών· ζητεί το νέο καλάθι 
πόρων να περιλαμβάνει έσοδα που 
προέρχονται από πολιτικές της ΕΕ που 
ευνοούν τόσο την υλοποίηση της 
προστασίας του περιβάλλοντος όσο και 
τη διατήρηση μιας δίκαιης ενιαίας 
αγοράς·

16. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις νέες πολιτικές που προτείνονται από 
διεθνείς οργανισμούς οι οποίες στηρίζουν 
την δίκαιη μετάβαση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και συμβάλλουν στη 
χρηματοδότησή τους και στοχεύουν στην 
αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών 
των κρατών μελών·
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Or. en

Τροπολογία 259
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις νέες πολιτικές που προτείνονται από 
διεθνείς οργανισμούς οι οποίες στηρίζουν 
την δίκαιη μετάβαση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και συμβάλλουν στη 
χρηματοδότησή τους και στοχεύουν στην 
αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών 
των κρατών μελών· ζητεί το νέο καλάθι 
πόρων να περιλαμβάνει έσοδα που 
προέρχονται από πολιτικές της ΕΕ που 
ευνοούν τόσο την υλοποίηση της 
προστασίας του περιβάλλοντος όσο και 
τη διατήρηση μιας δίκαιης ενιαίας 
αγοράς·

16. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις νέες πολιτικές που προτείνονται από 
διεθνείς οργανισμούς οι οποίες στηρίζουν 
την δίκαιη μετάβαση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και συμβάλλουν στη 
χρηματοδότησή τους και στοχεύουν στην 
αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών 
των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 260
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις νέες πολιτικές που προτείνονται από 
διεθνείς οργανισμούς οι οποίες στηρίζουν 
την δίκαιη μετάβαση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και συμβάλλουν στη 
χρηματοδότησή τους και στοχεύουν στην 
αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών 
των κρατών μελών· ζητεί το νέο καλάθι 
πόρων να περιλαμβάνει έσοδα που 
προέρχονται από πολιτικές της ΕΕ που 

16. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις νέες πολιτικές που προτείνονται από 
διεθνείς οργανισμούς οι οποίες στηρίζουν 
την δίκαιη μετάβαση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και συμβάλλουν στη 
χρηματοδότησή τους, αμβλύνοντας τις 
κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις της 
μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, και στοχεύουν στην 
αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών 



AM\1209978EL.docx 167/180 PE655.649v01-00

EL

ευνοούν τόσο την υλοποίηση της 
προστασίας του περιβάλλοντος όσο και τη 
διατήρηση μιας δίκαιης ενιαίας αγοράς·

των κρατών μελών· ζητεί το νέο καλάθι 
πόρων να περιλαμβάνει έσοδα που 
προέρχονται από πολιτικές της ΕΕ που 
ευνοούν τόσο την υλοποίηση της 
προστασίας του περιβάλλοντος όσο και τη 
διατήρηση μιας δίκαιης ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 261
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις νέες πολιτικές που προτείνονται από 
διεθνείς οργανισμούς οι οποίες στηρίζουν 
την δίκαιη μετάβαση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και συμβάλλουν στη 
χρηματοδότησή τους και στοχεύουν στην 
αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών 
των κρατών μελών· ζητεί το νέο καλάθι 
πόρων να περιλαμβάνει έσοδα που 
προέρχονται από πολιτικές της ΕΕ που 
ευνοούν τόσο την υλοποίηση της 
προστασίας του περιβάλλοντος όσο και τη 
διατήρηση μιας δίκαιης ενιαίας αγοράς·

16. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις νέες πολιτικές που προτείνονται από 
διεθνείς οργανισμούς οι οποίες στηρίζουν 
την δίκαιη μετάβαση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και συμβάλλουν στη 
χρηματοδότησή τους και στοχεύουν στην 
αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών 
των κρατών μελών· ζητεί το νέο καλάθι 
πόρων να περιλαμβάνει έσοδα που 
προέρχονται από πολιτικές της ΕΕ που 
ευνοούν τόσο την υλοποίηση της 
προστασίας του περιβάλλοντος όσο και τη 
διατήρηση μιας ανταγωνιστικής, δίκαιης 
και οικονομικά βιώσιμης ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 262
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει τη σημασία μιας 
στρατηγικής βιομηχανικής στρατηγικής 
της ΕΕ που θα καταστήσει εφικτή μια 
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περισσότερο ανταγωνιστική και 
ανθεκτική βιομηχανία ενόψει των 
παγκόσμιων κλυδωνισμών· 
επαναλαμβάνει την αναγκαιότητα 
εστίασης στη στρατηγική 
μετεγκατάσταση των αλυσίδων αξίας για 
οικονομικά προσιτά και βιώσιμα 
προϊόντα, διαδικασίες και επιχειρηματικά 
μοντέλα με στόχο την επίτευξη 
στρατηγικής κυριαρχίας και κλιματικής 
ουδετερότητας· ζητεί ως εκ τούτου την 
επανένταξη αλυσίδων εφοδιασμού στην 
ΕΕ και την αύξηση της ευρωπαϊκής 
παραγωγής βασικών προϊόντων, όπως τα 
φάρμακα, τα φαρμακευτικά συστατικά, 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ο ιατρικός 
εξοπλισμός και τα ιατρικά υλικά·

Or. en

Τροπολογία 263
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συνεργαστούν με 
περισσότερο ολοκληρωμένο τρόπο με τα 
άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όπως η 
ΕΤΕπ ή η ΕΚΤ, για την ανάπτυξη, την 
προώθηση και την εισαγωγή νέων 
εργαλείων που θα αντιμετωπίσουν τις 
κοινωνικοοικονομικές και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 264
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. τονίζει ότι η βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα και η πολιτική για το 
κλίμα είναι αλληλοενισχυόμενες, καθώς 
και ότι η καινοτόμα και κλιματικά 
ουδέτερη αναβιομηχάνιση θα 
δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε τοπικό 
επίπεδο και θα διασφαλίσει την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 265
Gunnar Beck

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εμβάθυνση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης

Ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Or. en

Τροπολογία 266
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να 
ενισχυθεί η αρχιτεκτονική της ΟΝΕ με 
στόχο την προστασία των πολιτών και τη 
μείωση της πίεσης στα δημόσια 
οικονομικά κατά τη διάρκεια εξωτερικών 
κλυδωνισμών, ώστε να ξεπεραστούν οι 
κοινωνικές και οικονομικές ανισορροπίες, 

διαγράφεται
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μέσω της δημιουργίας δημοσιονομικής 
ικανότητας για τις δημόσιες επενδύσεις, 
μιας λειτουργίας μακροοικονομικής 
σταθεροποίησης και συνοχής για τη ζώνη 
του ευρώ, και ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος αντασφάλισης ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 267
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να 
ενισχυθεί η αρχιτεκτονική της ΟΝΕ με 
στόχο την προστασία των πολιτών και τη 
μείωση της πίεσης στα δημόσια 
οικονομικά κατά τη διάρκεια εξωτερικών 
κλυδωνισμών, ώστε να ξεπεραστούν οι 
κοινωνικές και οικονομικές ανισορροπίες, 
μέσω της δημιουργίας δημοσιονομικής 
ικανότητας για τις δημόσιες επενδύσεις, 
μιας λειτουργίας μακροοικονομικής 
σταθεροποίησης και συνοχής για τη ζώνη 
του ευρώ, και ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος αντασφάλισης ανεργίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 268
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, 
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να ενισχυθεί 

17. υπενθυμίζει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να ενισχυθεί η τραπεζική ένωση 
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η αρχιτεκτονική της ΟΝΕ με στόχο την 
προστασία των πολιτών και τη μείωση 
της πίεσης στα δημόσια οικονομικά κατά 
τη διάρκεια εξωτερικών κλυδωνισμών, 
ώστε να ξεπεραστούν οι κοινωνικές και 
οικονομικές ανισορροπίες, μέσω της 
δημιουργίας δημοσιονομικής ικανότητας 
για τις δημόσιες επενδύσεις, μιας 
λειτουργίας μακροοικονομικής 
σταθεροποίησης και συνοχής για τη ζώνη 
του ευρώ, και ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος αντασφάλισης ανεργίας·

και να ολοκληρωθεί και να ενισχυθεί η 
αρχιτεκτονική της ΟΝΕ·

Or. en

Τροπολογία 269
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να ενισχυθεί 
η αρχιτεκτονική της ΟΝΕ με στόχο την 
προστασία των πολιτών και τη μείωση της 
πίεσης στα δημόσια οικονομικά κατά τη 
διάρκεια εξωτερικών κλυδωνισμών, ώστε 
να ξεπεραστούν οι κοινωνικές και 
οικονομικές ανισορροπίες, μέσω της 
δημιουργίας δημοσιονομικής ικανότητας 
για τις δημόσιες επενδύσεις, μιας 
λειτουργίας μακροοικονομικής 
σταθεροποίησης και συνοχής για τη ζώνη 
του ευρώ, και ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος αντασφάλισης ανεργίας·

17. υπενθυμίζει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική 
της ΟΝΕ περιλαμβάνοντας μια 
δυνατότητα αποχώρησης από το κοινό 
νόμισμα, με στόχο την προστασία των 
πολιτών και τη μείωση της πίεσης στα 
δημόσια οικονομικά κατά τη διάρκεια 
εξωτερικών κλυδωνισμών, παρέχοντας 
ευέλικτες συναλλαγματικές ισοτιμίες που 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των 
οικονομικών ανισορροπιών και 
επιτρέπουν την ανάπτυξη σε όλα τα 
κράτη μέλη·

Or. de

Τροπολογία 270
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να ενισχυθεί 
η αρχιτεκτονική της ΟΝΕ με στόχο την 
προστασία των πολιτών και τη μείωση της 
πίεσης στα δημόσια οικονομικά κατά τη 
διάρκεια εξωτερικών κλυδωνισμών, ώστε 
να ξεπεραστούν οι κοινωνικές και 
οικονομικές ανισορροπίες, μέσω της 
δημιουργίας δημοσιονομικής ικανότητας 
για τις δημόσιες επενδύσεις, μιας 
λειτουργίας μακροοικονομικής 
σταθεροποίησης και συνοχής για τη ζώνη 
του ευρώ, και ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος αντασφάλισης ανεργίας·

17. υπενθυμίζει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να ενισχυθεί 
η αρχιτεκτονική της ΟΝΕ με στόχο την 
προστασία των πολιτών και τη μείωση της 
πίεσης στα δημόσια οικονομικά κατά τη 
διάρκεια εξωτερικών κλυδωνισμών, ώστε 
να ξεπεραστούν οι κοινωνικές και 
οικονομικές ανισορροπίες, μέσω της 
δημιουργίας, μεταξύ άλλων, 
δημοσιονομικής ικανότητας για τις 
δημόσιες επενδύσεις, μιας λειτουργίας 
μακροοικονομικής σταθεροποίησης και 
συνοχής για τη ζώνη του ευρώ, της 
ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης και 
ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
αντασφάλισης ανεργίας· επιμένει σχετικά 
με την αρχή της κοινοτικής μεθόδου που 
θα ενισχύσει τη δημοκρατική και την 
κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ·

Or. en

Τροπολογία 271
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να ενισχυθεί 
η αρχιτεκτονική της ΟΝΕ με στόχο την 
προστασία των πολιτών και τη μείωση της 
πίεσης στα δημόσια οικονομικά κατά τη 
διάρκεια εξωτερικών κλυδωνισμών, ώστε 
να ξεπεραστούν οι κοινωνικές και 
οικονομικές ανισορροπίες, μέσω της 
δημιουργίας δημοσιονομικής ικανότητας 
για τις δημόσιες επενδύσεις, μιας 
λειτουργίας μακροοικονομικής 
σταθεροποίησης και συνοχής για τη ζώνη 

17. υπενθυμίζει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να ενισχυθεί 
η αρχιτεκτονική της ΟΝΕ με στόχο την 
προστασία των πολιτών και τη μείωση της 
πίεσης στα δημόσια οικονομικά κατά τη 
διάρκεια εξωτερικών κλυδωνισμών, ώστε 
να ξεπεραστούν οι κοινωνικές και 
οικονομικές ανισορροπίες·
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του ευρώ, και ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος αντασφάλισης ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 272
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να ενισχυθεί 
η αρχιτεκτονική της ΟΝΕ με στόχο την 
προστασία των πολιτών και τη μείωση της 
πίεσης στα δημόσια οικονομικά κατά τη 
διάρκεια εξωτερικών κλυδωνισμών, ώστε 
να ξεπεραστούν οι κοινωνικές και 
οικονομικές ανισορροπίες, μέσω της 
δημιουργίας δημοσιονομικής ικανότητας 
για τις δημόσιες επενδύσεις, μιας 
λειτουργίας μακροοικονομικής 
σταθεροποίησης και συνοχής για τη ζώνη 
του ευρώ, και ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος αντασφάλισης ανεργίας·

17. υπενθυμίζει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να ενισχυθεί 
η αρχιτεκτονική της ΟΝΕ με στόχο την 
προστασία του επιπέδου διαβίωσης των 
πολιτών με παράλληλη μείωση της πίεσης 
στα δημόσια οικονομικά κατά τη διάρκεια 
εξωτερικών κλυδωνισμών, ώστε να 
ξεπεραστούν οι κοινωνικές και 
οικονομικές ανισορροπίες, μέσω της 
δημιουργίας δημοσιονομικής ικανότητας 
για τις δημόσιες επενδύσεις, μιας 
λειτουργίας μακροοικονομικής 
σταθεροποίησης και ισχυρής συνοχής για 
τη ζώνη του ευρώ, και ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος αντασφάλισης ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 273
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να ενισχυθεί 
η αρχιτεκτονική της ΟΝΕ με στόχο την 
προστασία των πολιτών και τη μείωση της 
πίεσης στα δημόσια οικονομικά κατά τη 
διάρκεια εξωτερικών κλυδωνισμών, ώστε 

17. υπενθυμίζει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να ενισχυθεί 
η αρχιτεκτονική της ΟΝΕ με στόχο την 
προστασία των πολιτών και τη μείωση της 
πίεσης στα δημόσια οικονομικά κατά τη 
διάρκεια εξωτερικών κλυδωνισμών, ώστε 
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να ξεπεραστούν οι κοινωνικές και 
οικονομικές ανισορροπίες, μέσω της 
δημιουργίας δημοσιονομικής ικανότητας 
για τις δημόσιες επενδύσεις, μιας 
λειτουργίας μακροοικονομικής 
σταθεροποίησης και συνοχής για τη ζώνη 
του ευρώ, και ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος αντασφάλισης ανεργίας·

να ξεπεραστούν οι κοινωνικές και 
οικονομικές ανισορροπίες, μέσω της 
ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης και 
της ένωσης κεφαλαιαγορών και της 
πορείας προς μια αξιόπιστη κεντρική 
δημοσιονομική ικανότητα και ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος αντασφάλισης 
ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 274
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να ενισχυθεί 
η αρχιτεκτονική της ΟΝΕ με στόχο την 
προστασία των πολιτών και τη μείωση της 
πίεσης στα δημόσια οικονομικά κατά τη 
διάρκεια εξωτερικών κλυδωνισμών, ώστε 
να ξεπεραστούν οι κοινωνικές και 
οικονομικές ανισορροπίες, μέσω της 
δημιουργίας δημοσιονομικής ικανότητας 
για τις δημόσιες επενδύσεις, μιας 
λειτουργίας μακροοικονομικής 
σταθεροποίησης και συνοχής για τη ζώνη 
του ευρώ, και ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος αντασφάλισης ανεργίας·

17. υπενθυμίζει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να ενισχυθεί 
η αρχιτεκτονική της ΟΝΕ με σκοπό την 
προστασία των πολιτών και τη μείωση της 
πίεσης στα δημόσια οικονομικά κατά τη 
διάρκεια εξωτερικών κλυδωνισμών, ώστε 
να ξεπεραστούν οι κοινωνικές και 
οικονομικές ανισορροπίες, μέσω της 
δημιουργίας δημοσιονομικής ικανότητας 
για τις δημόσιες επενδύσεις, μιας 
λειτουργίας μακροοικονομικής 
σταθεροποίησης και συνοχής για τη ζώνη 
του ευρώ, και ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος αντασφάλισης ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 275
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. προκειμένου να εμβαθυνθεί η 



AM\1209978EL.docx 175/180 PE655.649v01-00

EL

Οικονομική και Νομισματική Ένωση και 
να ενισχυθεί η δημοκρατική της ευθύνη, 
θα πρέπει να δημιουργηθεί ο ρόλος του 
Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης 
Δεκεμβρίου 2017, με τίτλο «Περαιτέρω 
μέτρα για την ολοκλήρωση της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
της Ευρώπης: χάρτης πορείας», σχετικά 
με έναν Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομίας 
και Οικονομικών, καθώς και το ψήφισμα 
του Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 
2017 σχετικά με τη βελτίωση της 
λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της 
Λισαβόνας· ο Ευρωπαίος Υπουργός 
Οικονομίας και Οικονομικών θα αποτελεί 
μέλος της Επιτροπής και θα είναι 
Πρόεδρος της Ευρωομάδας και του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας, ο Υπουργός 
θα λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, σε ένα σχήμα που θα 
περιλαμβάνει τη ζώνη του ευρώ και σε 
ένα διευρυμένο σχήμα, θα διαδραματίζει 
ενεργό ρόλο στην καθιέρωση των 
στρατηγικών προσανατολισμών για τη 
ζώνη του ευρώ και θα συμμετέχει στον 
οικονομικό διάλογο που προβλέπεται στον 
ισχύοντα κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 276
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. στηρίζει στο έπακρο το αίτημα 
του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού 
Συμβουλίου για μια μόνιμη 
δημοσιονομική ικανότητα ως φυσικό 
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συμπλήρωμα σε ένα πλαίσιο της ΕΕ που 
θα διαθέτει εξουσία δανεισμού 
σημαντικών ποσών στην αγορά και θα 
εστιάζει στην προστασία των κρατικών 
δαπανών που ενισχύουν την ανάπτυξη και 
επιτρέπουν την έγκαιρη ανταπόκριση σε 
σοβαρούς κλυδωνισμούς· 1ζ τονίζει ότι 
μια τέτοια ικανότητα πρέπει να λογοδοτεί 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να 
βασίζεται σε στρατηγικούς 
προσανατολισμούς που καθορίζονται 
βάσει συναπόφασης εντός ενός πλαισίου 
διακυβέρνησης με στόχο την παροχή 
προστιθέμενης αξίας στους πολίτες και 
στην ΕΕ στο σύνολό της, π.χ. μέσω 
επενδύσεων στις πράσινες, τις ψηφιακές 
και τις κοινωνικές υποδομές·
_________________
1ζ Έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2020: 
Assessment of the fiscal stance 
appropriate for the euro area 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20
20_06_25_efb_assessment_of_euro_area_
fiscal_stance_en.pdf

Or. en

Τροπολογία 277
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Hélène Laporte, 
Valentino Grant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την 
αλλαγή της εντολής της ΕΚΤ, που θέτει 
ως πρώτο στόχο της την πλήρη 
απασχόληση και ακολούθως τη 
σταθερότητα των τιμών, καθώς και τη 
διεύρυνση του αντικειμένου της μέσω της 
καθιέρωσης μέσων που είναι αναγκαία 
για τη διόρθωση των οικονομικών 
ασυμμετριών μεταξύ των χωρών μελών 
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της ζώνης του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 278
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπενθυμίζει ότι τα αποκεντρωμένα 
τραπεζικά συστήματα προσφέρουν 
σταθερότητα σε ολόκληρη την οικονομία, 
και ιδίως στις ΜΜΕ, σε περιόδους 
κρίσης· τονίζει ότι αυτές οι μικρότερες 
τράπεζες πρέπει να προστατεύονται από 
τον κανονιστικό υπερθεματισμό, 
δεδομένου ότι το ρυθμιστικό κόστος 
αποτελεί σε μεγάλο βαθμό πάγιες 
δαπάνες·

Or. de

Τροπολογία 279
Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. ζητεί αύξηση των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων των ευρωπαϊκών τραπεζών 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού 
τομέα και να ενισχυθεί η ικανότητά του 
να δανειοδοτεί την πραγματική 
οικονομία, καθώς και να εξεταστεί η 
δυνατότητα μιας δημόσιας τράπεζας 
επισφαλειών· 

Or. fr
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Τροπολογία 280
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επικροτεί το συμπέρασμα του 
Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού 
Συμβουλίου για το 20201α ότι 
πρωτοβουλίες όπως το SURE και το 
Μέσο Ανάκαμψης θα πρέπει να 
αντικατασταθούν ή να μετασχηματιστούν 
σε ένα μόνιμο δημοσιονομικό μέσο της 
ΕΕ·
_________________
1α Έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2020: 
Assessment of the fiscal stance 
appropriate for the euro area 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20
20_06_25_efb_assessment_of_euro_area_
fiscal_stance_en.pdf

Or. en

Τροπολογία 281
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα 
μέσω της ολοκλήρωσης της ένωσης 
κεφαλαιαγορών·

Or. en
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Τροπολογία 282
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Hélène Laporte, 
Valentino Grant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. θεωρεί αναγκαία την παρέμβαση 
στο σύστημα κανονιστικής ρύθμισης και 
εποπτείας των τραπεζών που θα παρέχει 
μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη 
συμμόρφωση με τα κριτήρια σύγκλισης 
έναντι χωρών με χαμηλή ζήτηση 
πιστώσεων και θα εφαρμόζει τα ίδια 
κριτήρια με μεγαλύτερη αυστηρότητα για 
χώρες με υπερβολική ζήτηση πιστώσεων, 
μεταξύ άλλων και προκειμένου να 
αποφευχθεί η υπερβολική αύξηση του 
πληθωρισμού·

Or. en

Τροπολογία 283
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. υπενθυμίζει ότι το κόστος 
εξυπηρέτησης χρέους παραμένει χαμηλό, 
μεταξύ άλλων και εξαιτίας της πολιτικής 
χαμηλών επιτοκίων της ΕΚΤ· συνιστά να 
εξεταστεί ο αντίκτυπος μιας ενδεχόμενης 
αύξησης των επιτοκίων και των κινδύνων 
που απορρέουν από την περαιτέρω 
επέκταση του ισολογισμού της ΕΚΤ·

Or. en

Τροπολογία 284
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. υπενθυμίζει την ανάγκη να 
μειωθούν τα επίπεδα του δημόσιου 
χρέους, προκειμένου να βοηθηθούν οι 
ευρωπαϊκές οικονομίες να είναι πιο 
ανθεκτικές στους κλυδωνισμούς, ιδίως 
στις υπερχρεωμένες χώρες· προειδοποιεί 
ότι το κόστος χρηματοδότησης θα 
αυξηθεί στο μέλλον, μόλις μειωθεί η 
διευκόλυνση της νομισματικής πολιτικής, 
ιδίως στη ζώνη του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 285
Gunnar Beck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
αναζητήσει μια κανονική θέση εργασίας.

Or. en


