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Τροπολογία 1
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. ζητεί έναν ρωμαλέο και φιλόδοξο 
προϋπολογισμό για το έτος 2021, ο οποίος 
θα στηρίξει μια δίκαιη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, θα 
αμβλύνει τις κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19, θα 
εδραιώσει σύγκλιση, συνοχή και 
ανθεκτικότητα  σε οικονομικό, κοινωνικό 
και περιφερειακό επίπεδο και θα 
επισπεύσει την εφαρμογή βασικών 
ευρωπαϊκών στόχων, όπως είναι η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, οι 
στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, η συμφωνία 
του Παρισιού, ο ευρωπαϊκός πυλώνας 
κοινωνικών δικαιωμάτων, ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός και η δίκαιη μετάβαση 
σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο 
άνθρακα έως το 2050 το αργότερο·

Or. en

Τροπολογία 2
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. ζητεί την ευθυγράμμιση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2021 
με τους στόχους της Πράσινης 
Συμφωνίας και τη Συμφωνία του 
Παρισιού ώστε να συμβάλει στην 
επίτευξη των δεσμεύσεων της ΕΕ για το 
κλίμα έως το 2030 και στην υλοποίηση 
της δέσμευσης για μια ουδέτερη, από 
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πλευράς ανθρακούχων εκπομπών, 
οικονομία έως το 2050 το αργότερο·

Or. en

Τροπολογία 3
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1 α. επαναλαμβάνει την θέση του για 
έναν προϋπολογισμό για το 2021 ύψους 
192,1 δισεκατομμυρίων EUR, σε 
τρέχουσες τιμές, σε πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων και την έκκλησή του για 
σημαντικές πρόσθετες πιστώσεις 
επιπλέον αυτής της θέσης και τούτο 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της 
κρίσης COVID-19· θεωρεί, εν 
προκειμένω, λυπηρή την έλλειψη 
φιλοδοξίας και αποφασιστικότητας που 
χαρακτηρίζει το σχέδιο προϋπολογισμού 
που προτείνει η Επιτροπή για το 2021, το 
οποίο εμφανίζει μείωση κατά 9,8% σε 
σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2020 
σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις και 
εμπεριέχει σημαντικές περικοπές σε 
πολιτικές και προγράμματα καίριας 
σημασίας της ΕΕ, όπως είναι η συνοχή, η 
γεωργία, η στήριξη των ΜΜΕ, η υγεία, η 
έρευνα και η καινοτομία· υπογραμμίζει 
ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
αντισταθμίζονται οι περικοπές αυτές από 
τις συμπληρωματικές ενισχύσεις του 
Ευρωπαϊκού Μέσου Ανάκαμψης (Next 
Generation EU) και ζητεί να υπάρξει 
σημαντική ενίσχυση των ανωτέρω 
πολιτικών και προγραμμάτων στον 
προϋπολογισμό του 2021·

Or. en
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Τροπολογία 4
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1 β. τονίζει ότι ο συμμετρικός 
κλυδωνισμός από την πανδημία COVID-
19 έχει προκαλέσει ασύμμετρες 
επιπτώσεις μεταξύ των κρατών μελών· 
εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις 
θερινές οικονομικές προβλέψεις για το 
2020 της Επιτροπής, η οποία αναμένει 
βαθύτερη ύφεση, με ακόμη πιο 
σημαντικές αποκλίσεις, σε σχέση με τις 
αρχικές της προβλέψεις, καθώς και 
σημαντική αύξηση της ανεργίας· τονίζει, 
συνεπώς, την ανάγκη για αλληλεγγύη, 
φιλοδοξία και αποφασιστικότητα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να 
ξεπεραστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της 
κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 5
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να συμβάλει με 
φιλόδοξο τρόπο στην ανάκαμψη της 
οικονομίας της Ένωσης έχοντας υπόψη 
την επιδημική έξαρση της νόσου COVID-
19· επικροτεί την πρόταση για ένα νέο 
μέσο ανάκαμψης, το «Next Generation 
EU»·

1. ζητεί έναν αυξημένο 
προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2021 
που θα συμβάλει με φιλόδοξο και 
αποτελεσματικό τρόπο στη δίκαιη, χωρίς 
αποκλεισμούς, βιώσιμη και ανθεκτική 
ανάκαμψη της οικονομίας της Ένωσης 
έχοντας υπόψη τις επιπτώσεις της 
επιδημικής έξαρσης της νόσου COVID-
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19· αναγνωρίζει ότι η συμφωνία του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για ένα νέο μέσο 
ανάκαμψης, το «Next Generation EU» 
συνιστά σημαντικό πρώτο βήμα προς τον 
σκοπό αυτό· θεωρεί εντούτοις λυπηρές 
τις μαζικές περικοπές στη συνιστώσα 
επιχορηγήσεων του Next Generation EU 
στην τελική συμφωνία, γεγονός που 
διαταράσσει σοβαρά την ισορροπία 
μεταξύ επιχορηγήσεων και δανείων· 
εκφράζει επίσης τη λύπη του για τις 
μαζικές περικοπές στις συμπληρωματικές 
ενισχύσεις για το «Ορίζων Ευρώπη», το 
InvestEU, την αγροτική ανάπτυξη 
(ΕΓΤΑΑ) και το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης (ΤΔΜ), για την απόσυρση 
των συμπληρωματικών ενισχύσεων για 
την EU4Health, τον Μηχανισμό 
Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς 
Συνεργασίας (NDICI) και την 
ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και για 
την πλήρη ακύρωση του Μέσου Στήριξης 
Φερεγγυότητας· τονίζει ότι οι περικοπές 
αυτές θα υπονομεύσουν σοβαρά τις 
προσπάθειες ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 6
Jonás Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να συμβάλει με 
φιλόδοξο τρόπο στην ανάκαμψη της 
οικονομίας της Ένωσης έχοντας υπόψη 
την επιδημική έξαρση της νόσου COVID-
19· επικροτεί την πρόταση για ένα νέο 
μέσο ανάκαμψης, το «Next Generation 

1. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021, ο οποίος συμπίπτει 
με το πρώτο έτος του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2021-2027, να συμβάλει με φιλόδοξο 
τρόπο στην ανάκαμψη της οικονομίας της 
Ένωσης έχοντας υπόψη τις επιπτώσεις 
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EU»· της επιδημικής έξαρσης της νόσου 
COVID-19· επικροτεί τη συμφωνία του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για ένα νέο μέσο 
ανάκαμψης, το «Next Generation EU» που 
βασίζεται σε κοινό δανεισμό της Ένωσης, 
εδράζεται στην αλληλεγγύη που είναι 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση ενός 
συμμετρικού κλυδωνισμού και 
αποτελείται κυρίως από επιχορηγήσεις, 
δάνεια και προβλέψεις για εγγυήσεις· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρωτοβουλία της Προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιζητήσει 
την απευθείας συμμετοχή του 
Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για 
το σχέδιο ανάκαμψης βάσει του άρθρου 
324 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 7
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να συμβάλει με 
φιλόδοξο τρόπο στην ανάκαμψη της 
οικονομίας της Ένωσης έχοντας υπόψη 
την επιδημική έξαρση της νόσου COVID-
19· επικροτεί την πρόταση για ένα νέο 
μέσο ανάκαμψης, το «Next Generation 
EU»·

1. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να συμβάλει με 
φιλόδοξο τρόπο στην ανάκαμψη της 
οικονομίας της Ένωσης έχοντας υπόψη 
την επιδημική έξαρση της νόσου COVID-
19· επικροτεί την πρόταση για ένα νέο 
μέσο ανάκαμψης, το «Next Generation 
EU»· ζητεί συνεπώς να υπάρχει 
δημοκρατικός και κοινοβουλευτικός εκ 
των προτέρων έλεγχος και ζητεί συνεπώς 
τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, καθώς και εκ των υστέρων 
επαλήθευση ότι δαπανώνται σωστά τα 
χρήματα στο πλαίσιο του μηχανισμού 
ανάκαμψης και εξυγίανσης, προς το 
συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών και με 
διασφάλιση πραγματικής ευρωπαϊκής 
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προστιθέμενης αξίας από αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 8
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να συμβάλει με 
φιλόδοξο τρόπο στην ανάκαμψη της 
οικονομίας της Ένωσης έχοντας υπόψη την 
επιδημική έξαρση της νόσου COVID-19· 
επικροτεί την πρόταση για ένα νέο μέσο 
ανάκαμψης, το «Next Generation EU»·

1. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να συμβάλει με 
αποτελεσματικό τρόπο στην ανάκαμψη 
της οικονομίας της Ένωσης έχοντας υπόψη 
την επιδημική έξαρση της νόσου COVID-
19· επικροτεί την πρόταση για ένα νέο 
μέσο ανάκαμψης, το «Next Generation 
EU»· τονίζει ότι οποιαδήποτε βοήθεια 
από το Next Generation EU πρέπει να 
έχει ως προαπαιτούμενο την εφαρμογή 
διαρθρωτικών και ενισχυτικών της 
ανάπτυξης μεταρρυθμίσεων που 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
οικονομικής ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 9
Gunnar Beck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να συμβάλει με 
φιλόδοξο τρόπο στην ανάκαμψη της 
οικονομίας της Ένωσης έχοντας υπόψη 
την επιδημική έξαρση της νόσου COVID-
19· επικροτεί την πρόταση για ένα νέο 
μέσο ανάκαμψης, το «Next Generation 
EU»·

1. ζητεί για τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης για το 2021 προσαρμογή και 
δέσμευση υπέρ της ανάκαμψης της 
οικονομίας της Ένωσης μετά την 
οικονομική καταστροφή που είχαν ως 
αποτέλεσμα τα εθνικά και περιφερειακά 
περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση 
της επιδημικής έξαρσης της νόσου 
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COVID-19· εκφράζει τη λύπη του για την 
πρόταση για ένα νέο μέσο ανάκαμψης, το 
«Next Generation EU», που θεσπίζει μια 
ένωση χρέους κατά παράβαση του 
άρθρου 311 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 10
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να συμβάλει με 
φιλόδοξο τρόπο στην ανάκαμψη της 
οικονομίας της Ένωσης έχοντας υπόψη 
την επιδημική έξαρση της νόσου COVID-
19· επικροτεί την πρόταση για ένα νέο 
μέσο ανάκαμψης, το «Next Generation 
EU»·

1. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να συμβάλει με 
φιλόδοξο τρόπο στην ανάκαμψη της 
οικονομίας της Ένωσης έχοντας υπόψη 
την επιδημική έξαρση της νόσου COVID-
19· επικροτεί την πρόταση για ένα νέο 
μέσο ανάκαμψης, το «Next Generation 
EU» και ζητεί την ταχεία έγκριση αυτού·

Or. en

Τροπολογία 11
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. τονίζει ότι η αρχή της βέλτιστης 
αξιοποίησης των πόρων πρέπει να 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των 
επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από 
την ΕΕ· επισημαίνει ότι η 
χρηματοδότηση από την ΕΕ πρέπει να 
συνοδεύεται από στόχους και εκροές που 
μπορούν να μετρηθούν, 
συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού 
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ποσοτικοποιήσιμης και συγκρίσιμης 
αξιολόγησης που θα επιτρέπει τη 
σύγκριση και την κατάταξη ως προς την 
αποτελεσματικότητά τους των επιμέρους 
προγραμμάτων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 12
Jonás Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να θέσει τους 
ευρωπαίους πολίτες στο επίκεντρο μιας 
βιώσιμης στρατηγικής για την ανάκαμψη 
της οικονομίας, μεταξύ άλλων με την 
υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας και 
τη δέσμευση της ΕΕ για μια ουδέτερη, 
από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών, 
οικονομία έως το 2050 το αργότερο, με 
την εφαρμογή του ψηφιακού 
θεματολογίου και με την εφαρμογή μιας 
βιομηχανικής στρατηγικής χωρίς 
αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 13
Alfred Sant

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. επισημαίνει τον ασύμμετρο 
αντίκτυπο της πανδημίας του COVID-19 
στις οικονομίες των κρατών μελών· 
υπογραμμίζει το συντριπτικό πλήγμα που 
υπέστησαν οι οικονομίες που βασίζονται 
στην παροχή υπηρεσιών και δη στον 
τομέα του τουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 14
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. ζητεί εξορθολογισμό του 
προϋπολογισμού σε όλα τα επίπεδα· 
υπογραμμίζει τη σημασία της λογοδοσίας 
και της διαφάνειας για τους φορείς που 
λαμβάνουν χρηματοδότηση μέσω της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 15
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να στηρίξει την 
εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας που αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο, στο οποίο πρέπει να 
ενσωματωθούν οι Στόχοι Βιώσιμης 

2. ζητεί έναν πιο φιλόδοξο 
προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2021 
για να στηρίξει την ταχεία εφαρμογή του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας που αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση των πολλαπλών 
κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη· ζητεί 
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Ανάπτυξης· αύξηση επιχορηγήσεων και ευέλικτες 
προϋποθέσεις δανεισμού πολύ 
μεγαλύτερης εμβέλειας από τους 
υπαγορευόμενους από τη λιτότητα 
κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης· ζητεί να στηρίξει ο 
Μηχανισμός επενδύσεις που προάγουν 
μια δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και 
βιώσιμη ανάπτυξη και ενισχύουν τη 
σύγκλιση, τη συνοχή και την 
ανθεκτικότητα, σύμφωνα με τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, τη Συμφωνία του Παρισιού, 
την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής 
βλάβης», τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και τον στόχο 
της δίκαιης μετάβασης σε μια οικονομία 
με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 
2050 το αργότερο· επισημαίνει την 
ανάγκη για ταχεία έναρξη εφαρμογής του 
Μηχανισμού και ζητεί να ξεκινήσουν οι 
πληρωμές το συντομότερο δυνατό εντός 
του 2021· εκφράζει τη λύπη του για τις 
μακροοικονομικές προϋποθέσεις που 
συνδέονται με τον Μηχανισμό, για τον 
αποκλεισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου από τη διακυβέρνησή του, 
γεγονός που συνιστά απομάκρυνση από 
την κοινοτική μέθοδο και υιοθέτηση μιας 
διακυβερνητικής προσέγγισης, καθώς και 
για τη διαδικασία «έκτακτης πέδησης» 
που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
και που μπορεί να προκαλέσει επιζήμιες 
καθυστερήσεις·

Or. en

Τροπολογία 16
Jonás Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να στηρίξει την 
εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας που αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο, στο οποίο πρέπει να 
ενσωματωθούν οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης·

2. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να στηρίξει την 
εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας που αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο, στο οποίο πρέπει να 
ενσωματωθούν οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης· υπογραμμίζει ότι ένας τέτοιος 
Μηχανισμός θα πρέπει να επικεντρώνεται 
σε επενδύσεις που προωθούν την 
ανάπτυξη, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, τη 
Συμφωνία του Παρισιού και την αρχή της 
«μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» και 
θα πρέπει να συνάδει με τα εθνικά σχέδια 
για την ενέργεια και το κλίμα· υπενθυμίζει 
ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης 
οφείλει επίσης να στηρίζει την υλοποίηση 
βιώσιμων και κοινωνικά ισορροπημένων 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα, τη 
σύγκλιση, τη βιώσιμη, χωρίς 
αποκλεισμούς, συνεκτική ανάπτυξη και 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να γίνουν οι 
πρώτες πληρωμές το συντομότερο 
δυνατόν εντός του 2021· ζητεί να υπάρξει 
ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη 
διακυβέρνηση του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατά 
τρόπο που να διασφαλίζει την 
εξισορρόπηση των θεσμικών εξουσιών 
και να εδραιώνει την εξουσία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την 
παρακολούθηση των σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 17
Aurore Lalucq
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να στηρίξει την 
εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας που αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο, στο οποίο πρέπει να 
ενσωματωθούν οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης·

2. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να στηρίξει την 
εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης, 
Ανθεκτικότητας και Πλήρους 
Απασχόλησης που αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο, το οποίο οφείλουν να 
καθοδηγούν οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την αναστολή από την Επιτροπή 
των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ 
μέχρι το 2022· συντάσσεται με την άποψη 
ότι η αναθεώρηση του πλαισίου 
δημοσιονομικής και οικονομικής 
πολιτικής της ΕΕ πρέπει να έχει 
οριστικοποιηθεί πριν καταργηθεί η ρήτρα 
διαφυγής·

Or. fr

Τροπολογία 18
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να στηρίξει την 
εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας που αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο, στο οποίο πρέπει να 
ενσωματωθούν οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης·

2. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να στηρίξει την 
εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας που αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο, στο οποίο πρέπει να 
ενσωματωθούν οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης· επισημαίνει τη σημασία του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας στην προσπάθεια 
στήριξης των κρατών μελών που 
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επιδιώκουν να συμμορφωθούν με τις 
δεσμεύσεις της συμφωνίας του Παρισιού 
και να στραφούν προς μια οικονομία με 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050 
το αργότερο· 

Or. en

Τροπολογία 19
Alfred Sant

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να στηρίξει την 
εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας που αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο, στο οποίο πρέπει να 
ενσωματωθούν οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης·

2. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να στηρίξει την 
εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας που αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο, στο οποίο πρέπει να 
ενσωματωθούν οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη 
την αυξανόμενη ανάγκη να γεφυρωθούν 
εντός της Ένωσης οι διευρυνόμενες 
οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες 
μεταξύ των διαφόρων περιοχών και 
περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 20
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να στηρίξει την 
εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας που αποσκοπεί στην 

2. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να στηρίξει την 
εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας που αποσκοπεί στην 
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αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο, στο οποίο πρέπει να 
ενσωματωθούν οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης·

αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 21
Gunnar Beck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να στηρίξει την 
εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας που αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο, στο οποίο πρέπει να 
ενσωματωθούν οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης·

2. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2021 να στηρίξει την 
εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας που αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 22
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. ζητεί από την Επιτροπή να 
χαρτογραφήσει τις βέλτιστες πρακτικές 
όσον αφορά τον μηχανισμό συνεκτίμησης 
των οικολογικών στόχων στον 
προϋπολογισμό· τονίζει ότι τα υγιή 
δημόσια οικονομικά αποτελούν 
πρωταρχικό στόχο των ευρωπαϊκών 
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δημοσιονομικών κανόνων, και ότι οι 
πράσινες επενδύσεις θα πρέπει κατά 
συνέπεια να μην εξετάζονται ποτέ εκτός 
του δημοσιονομικού πλαισίου του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 23
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. εκτιμά ότι η ουσιαστική τεχνική 
υποστήριξη είναι απαραίτητη για την 
ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων 
των κρατών μελών και τούτο 
προκειμένου να αναπτυχθούν και να 
εφαρμοστούν εκείνες οι διοικητικές και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που είναι 
αναγκαίες για την ανθεκτικότητα και την 
ανάκαμψη·

Or. en

Τροπολογία 24
Gunnar Beck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να στηριχθούν οι εταιρείες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
φερεγγυότητας λόγω της COVID-19· 
επισημαίνει την πρόταση για ένα Μέσο 
Στήριξης της Φερεγγυότητας και ζητεί 
ταχεία στήριξη·

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
φερεγγυότητας ως βάσης για μια υγιή, 
εύρωστη και βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη· ζητεί μια θεσμική 
μεταρρύθμιση που θα επικεντρωθεί 
μάλλον στη φερεγγυότητα, τη δικαιοσύνη 
και τη εχέφρονα νομισματική πολιτική 
παρά στη ρευστότητα, το χρήμα και στη 
διευκολυντική νομισματική 



PE655.919v01-00 18/40 AM\1211883EL.docx

EL

πολιτική· επισημαίνει ότι οι 
καταστροφικές οικονομικές επιπτώσεις 
των εθνικών και περιφερειακών 
περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν για 
την αντιμετώπιση της COVID-19 
επιβάλλουν αυτήν την αναθεώρηση· 
επισημαίνει ότι η πρόταση για ένα Μέσο 
Στήριξης της Φερεγγυότητας δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να χρησιμοποιείται ως 
άφρων κρατική ενίσχυση για κράτη μέλη 
που απέτυχαν να διαχειριστούν ορθώς τα 
οικονομικά τους τα τελευταία χρόνια και 
έχουν κατά συνέπεια μικρότερο 
δημοσιονομικό περιθώριο για την παροχή 
κρατικών ενισχύσεων. Κάτι τέτοιο θα 
δημιουργήσει ενδεχομένως αντικίνητρο 
ως προς την άσκηση χρηστής 
δημοσιονομικής πολιτικής από τα κράτη 
μέλη και θα ενθαρρύνει αντίθετα μια 
συμφεροντολογική αναμονή μελλοντικών 
ενωσιακών προγραμμάτων έκτακτης 
ανάγκης χρηματοδοτούμενων, ως επί το 
πλείστον, από κράτη μέλη που ασκούν 
χρηστή δημοσιονομική πολιτική. 

Or. en

Τροπολογία 25
Jonás Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να στηριχθούν οι εταιρείες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
φερεγγυότητας λόγω της COVID-19· 
επισημαίνει την πρόταση για ένα Μέσο 
Στήριξης της Φερεγγυότητας και ζητεί 

3. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να στηριχθούν οι εταιρείες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
φερεγγυότητας λόγω της COVID-19·  
προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος 
στρεβλώσεων εντός της ενιαίας αγοράς 
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ταχεία στήριξη· εξαιτίας των ανόμοιων ικανοτήτων των 
κρατών μελών σε ό,τι αφορά την παροχή 
χρηματοδοτικής στήριξης· θεωρεί 
λυπηρή την απόσυρση του προσωρινού 
Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·  επιμένει ότι οι 
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
αφερεγγυότητας θα χρειαστούν ταχέως 
στήριξη για να αποφύγουν οποιεσδήποτε 
πρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις σε ό,τι 
αφορά το ύψος των επενδύσεων και της 
ανεργίας, εντός του τρέχοντος πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 26
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να στηριχθούν οι εταιρείες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
φερεγγυότητας λόγω της COVID-19· 
επισημαίνει την πρόταση για ένα Μέσο 
Στήριξης της Φερεγγυότητας και ζητεί 
ταχεία στήριξη·

3. τονίζει ότι απαιτούνται ενισχυμένα 
και στοχοθετημένα μέτρα έκτακτης 
ανάγκης για την ταχεία και 
αποτελεσματική στήριξη πολιτών, 
εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και 
όσων τομέων υπέστησαν τα ισχυρότερα 
πλήγματα λόγω πανδημίας· υπογραμμίζει 
σχετικά ότι είναι σημαντικό να στηριχθούν 
οι εταιρείες και δη οι ΜΜΕ που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
φερεγγυότητας λόγω της πανδημίας της 
COVID-19· επισημαίνει την πρόταση της 
Επιτροπής για ένα Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας και εκφράζει τη λύπη του 
για την πλήρη κατάργηση του από το 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 27
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Aurore Lalucq

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να στηριχθούν οι εταιρείες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
φερεγγυότητας λόγω της COVID-19· 
επισημαίνει την πρόταση για ένα Μέσο 
Στήριξης της Φερεγγυότητας και ζητεί 
ταχεία στήριξη·

3. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να στηριχθούν οι εταιρείες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
φερεγγυότητας λόγω της COVID-19, υπό 
ορισμένες κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προϋποθέσεις· 
επισημαίνει την πρόταση για ένα Μέσο 
Στήριξης της Φερεγγυότητας και ζητεί 
ταχεία στήριξη·

Or. fr

Τροπολογία 28
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να στηριχθούν οι εταιρείες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
φερεγγυότητας λόγω της COVID-19· 
επισημαίνει την πρόταση για ένα Μέσο 
Στήριξης της Φερεγγυότητας και ζητεί 
ταχεία στήριξη·

3. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να στηριχθούν οι εταιρείες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
φερεγγυότητας λόγω της COVID-19· 
επισημαίνει την πρόταση για ένα Μέσο 
Στήριξης της Φερεγγυότητας και ζητεί 
ταχεία στήριξη σε συνάρτηση με την 
Πράσινη Συμφωνία και με την δέσμευση 
της ΕΕ για μια ουδέτερη, από πλευράς 
ανθρακούχων εκπομπών, οικονομία έως 
το 2050 το αργότερο·

Or. en

Τροπολογία 29
Esther de Lange
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να στηριχθούν οι εταιρείες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
φερεγγυότητας λόγω της COVID-19· 
επισημαίνει την πρόταση για ένα Μέσο 
Στήριξης της Φερεγγυότητας και ζητεί 
ταχεία στήριξη·

3. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να στηριχθούν οι εταιρείες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
φερεγγυότητας λόγω της COVID-19 και 
ζητεί ταχεία στήριξη·

Or. en

Τροπολογία 30
Jonás Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. ζητεί να διασφαλίσει ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2021 
ότι το πρόγραμμα InvestEU θα έχει 
αποτελέσματα τόσο ως προς τον 
μακροπρόθεσμο στόχο του με το να 
προσφέρει περισσότερες επενδυτικές 
δυνατότητες για τη στήριξη της 
απασχόλησης, των ΜΜΕ, των βιώσιμων 
υποδομών και της έρευνας, όσο και ως 
προς τη νέα βραχυπρόθεσμη αποστολή 
του να στηρίξει την οικονομική 
ανάκαμψη μέσω στρατηγικών 
επενδύσεων· καλεί την Επιτροπή να 
μεριμνήσει ώστε οι επιχειρήσεις που 
παίζουν ρόλο στην ευρωπαϊκή αλυσίδα 
αξίας, όπως είναι οι υπεργολάβοι, να 
συνεχίσουν να είναι βιώσιμες και 
προσανατολισμένες στις μεταβάσεις με 
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οικολογικό και ψηφιακό πρόσημο. 

Or. en

Τροπολογία 31
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί το προσωρινό πλαίσιο για 
τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της 
COVID-19· ζητεί να ενισχυθούν οι πόροι 
για να διασφαλίζεται η πλήρης και ταχεία 
εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού της 
Ένωσης·

4. επικροτεί το προσωρινό πλαίσιο για 
τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της 
COVID-19 και υποστηρίζει την εφαρμογή 
του για όσο διάστημα χρειαστεί κατά τη 
διάρκεια της περιόδου ανάκαμψης· 
εκφράζει εντούτοις την ανησυχία του 
διότι υπάρχει κίνδυνος στρέβλωσης της 
αγοράς και δημιουργίας άνισων όρων 
ανταγωνισμού λόγω των αυξημένων 
αποκλίσεων που εμφανίζονται μεταξύ 
των επιπέδων κρατικής ενίσχυσης που 
χορηγούν τα κράτη μέλη· καλεί την 
Επιτροπή να καθορίσει κοινά ελάχιστα 
πρότυπα προκειμένου να καθορίσει τις 
απαιτήσεις για εταιρείες που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνδρομή, τα οποία είναι 
σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και σχετικά με τη 
διακυβέρνηση κριτήρια και τη 
φορολογική διαφάνεια, προκειμένου να 
αποφευχθούν διαφορές στα εθνικά 
κριτήρια που δημιουργούν περαιτέρω 
αποκλίσεις και να καταδείξει πώς 
χρησιμοποιείται η δημόσια στήριξη που 
λαμβάνεται για την ευθυγράμμιση της 
λειτουργίας τους με τους στόχους της ΕΕ 
για το κλίμα και το περιβάλλον και τη 
Συμφωνία του Παρισιού· υπενθυμίζει ότι 
η ενίσχυση θα πρέπει να χορηγείται μόνο 
για την κάλυψη των ζημιών που 
οφείλονται στην COVID-19· ζητεί να 
απαγορευτεί στις εταιρείες που είναι 
καταχωρισμένες σε φορολογικούς 
παραδείσους να έχουν πρόσβαση σε 
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κρατικές ενισχύσεις ή σε πακέτα 
χρηματοδοτικής στήριξης εάν δεν 
δεσμευτούν ότι θα αλλάξουν τη 
συμπεριφορά τους· ζητεί να ενισχυθούν οι 
πόροι για να διασφαλίζεται η πλήρης και 
ταχεία εφαρμογή της πολιτικής 
ανταγωνισμού της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 32
Jonás Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί το προσωρινό πλαίσιο για 
τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της 
COVID-19· ζητεί να ενισχυθούν οι πόροι 
για να διασφαλίζεται η πλήρης και ταχεία 
εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού της 
Ένωσης·

4. επικροτεί το προσωρινό πλαίσιο για 
τις κρατικές ενισχύσεις που θα στηρίξει 
την οικονομία στο πλαίσιο της COVID-19· 
ζητεί να ενισχυθούν οι πόροι για να 
διασφαλίζεται η πλήρης και ταχεία 
εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού της 
Ένωσης· επισημαίνει εν προκειμένω τη 
δυνατότητα που δημιουργεί η τρίτη 
τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου 
για τις κρατικές ενισχύσεις για παροχή 
δημόσιας στήριξης σε όλες τις πολύ 
μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ακόμη 
και αν αντιμετώπιζαν ήδη οικονομικά 
προβλήματα στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και 
υποστηρίζει την εφαρμογή του για όσο 
διάστημα χρειαστεί κατά τη διάρκεια της 
περιόδου ανάκαμψης· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη και την ΕΕ, μέσω του νέου 
μέσου για την ανάκαμψη της οικονομίας, 
Next Generation EU, να αξιοποιήσουν 
πλήρως το προσωρινό πλαίσιο για τις 
κρατικές ενισχύσεις· αναμένει ότι θα 
χρειαστεί και η Επιτροπή να 
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παρακολουθεί τα συστήματα που έχουν 
εγκριθεί βάσει του προσωρινού πλαισίου, 
καθώς και τον αντίκτυπό τους στη 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς· 
υπενθυμίζει ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των 
κρατών μελών σε ό,τι αφορά την παροχή 
τέτοιας οικονομικής στήριξης μέσω 
κρατικών ενισχύσεων γίνονται λόγος 
στρεβλώσεων σε μια πλήρως λειτουργική 
εσωτερική αγορά.

Or. en

Τροπολογία 33
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί το προσωρινό πλαίσιο 
για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της 
COVID-19· ζητεί να ενισχυθούν οι πόροι 
για να διασφαλίζεται η πλήρης και ταχεία 
εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού 
της Ένωσης·

4. επικροτεί την ενεργοποίηση της 
γενικής ρήτρας διαφυγής για την 
αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης και την εισαγωγή του 
προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές 
ενισχύσεις στο πλαίσιο της COVID 19, 
συμπεριλαμβανομένης της 
τροποποιημένης έκδοσής του που 
επιτρέπει τη δημόσια στήριξη σε πολύ 
μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ακόμη 
και όταν οι εταιρείες αντιμετώπιζαν ήδη 
οικονομικά προβλήματα στις 31 
Δεκεμβρίου 2019· επισημαίνει, ωστόσο, 
τις ανόμοιες ικανότητες των κρατών 
μελών ως προς την παροχή οικονομικής 
στήριξης σε τομείς και πολίτες που 
υπέστησαν τα ισχυρότερα πλήγματα λόγω 
πανδημίας·, κάτι που ενδέχεται να 
οδηγήσει σε στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
ζητεί να ληφθούν ειδικά μέτρα για να 
ελαχιστοποιηθούν εκείνες οι παρενέργειες 
της χαλάρωσης των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις που εντείνουν τις 
ανισότητες και θέτουν σε κίνδυνο την 
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ενιαία αγορά· ζητεί κατάργηση του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
και αντικατάστασή του από ένα σύμφωνο 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
απασχόληση που θα προωθήσει μια 
δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη 
ανάπτυξη, μια απασχόληση υψηλής 
ποιότητας και την προστασία του 
περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 34
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί το προσωρινό πλαίσιο για 
τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της 
COVID-19· ζητεί να ενισχυθούν οι πόροι 
για να διασφαλίζεται η πλήρης και ταχεία 
εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού της 
Ένωσης·

4. επικροτεί το προσωρινό πλαίσιο για 
τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της 
COVID-19· ζητεί να ενισχυθούν οι πόροι 
για να διασφαλίζεται η πλήρης και ταχεία 
εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού της 
Ένωσης· παροτρύνει ιδίως την Επιτροπή 
να προωθεί ευρωπαϊκές εταιρείες που 
επενδύουν σε τεχνολογίες που επιτρέπουν 
τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία 
και να διασφαλίσει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού σε σύγκριση με εταιρείες 
τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 35
Gunnar Beck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί το προσωρινό πλαίσιο 
για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της 

4. λαμβάνει υπό σημείωση το 
προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές 
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COVID-19· ζητεί να ενισχυθούν οι πόροι 
για να διασφαλίζεται η πλήρης και ταχεία 
εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού της 
Ένωσης·

ενισχύσεις στο πλαίσιο της COVID-19· 
ζητεί να ενισχυθούν οι πόροι για να 
διασφαλίζεται η πλήρης και ταχεία 
εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 36
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση 
για να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που σχετίζονται με τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω 
του επενδυτικού σχεδίου για μια βιώσιμη 
Ευρώπη

5. χαιρετίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία ως έναν από τους βασικούς 
πυλώνες για τη μετατροπή της 
οικονομίας της ΕΕ σε μια δίκαιη, χωρίς 
αποκλεισμούς, βιώσιμη, ανθεκτική και 
ουδέτερη από άποψη άνθρακα οικονομία· 
ζητεί επαρκή χρηματοδότηση για να 
καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των 
οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
μεταξύ άλλων μέσω του επενδυτικού 
σχεδίου για μια βιώσιμη Ευρώπη 
επαναλαμβάνει τη θέση του για επίτευξη 
επιπέδου δαπανών για την ενσωμάτωση 
της διάστασης του κλίματος ύψους 30% 
και για τη βιοποικιλότητα ύψους 10% για 
το 2021·

Or. en

Τροπολογία 37
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση 
για να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που σχετίζονται με τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω 
του επενδυτικού σχεδίου για μια βιώσιμη 
Ευρώπη

5. χαιρετίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση 
για να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που σχετίζονται με τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω 
του επενδυτικού σχεδίου για μια βιώσιμη 
Ευρώπη αναγνωρίζει ότι οι δημόσιες 
επενδύσεις είναι περιορισμένες διότι 
αντιπροσωπεύουν περιορισμένους πόρους 
που χρηματοδοτούνται κυρίως από τους 
φορολογούμενους· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα ανάλογα 
με την αποδοτικότητά τους στις δημόσιες 
επενδύσεις προκειμένου να υποστηριχθεί 
η οικονομική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 38
Jonás Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση 
για να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που σχετίζονται με τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω 
του επενδυτικού σχεδίου για μια βιώσιμη 
Ευρώπη

5. χαιρετίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση 
για να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που σχετίζονται με τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω 
του επενδυτικού σχεδίου για μια βιώσιμη 
Ευρώπη υπενθυμίζει τη σημασία της 
μεταστροφής των οικονομιών των 
κρατών μελών προς την κατεύθυνση της 
υλοποίησης του στόχου της ΕΕ για μια 
ουδέτερη, ως προς το κλίμα, οικονομία 

Or. en
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Τροπολογία 39
Gunnar Beck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση 
για να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που σχετίζονται με τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω 
του επενδυτικού σχεδίου για μια βιώσιμη 
Ευρώπη

5. λαμβάνει υπό σημείωση την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· ζητεί 
αναβολή της εφαρμογής της μέχρι να 
ηττηθεί η COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 40
Aurore Lalucq

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ κύρωσε 
επίσημα τη Συμφωνία του Παρισιού το 
2016· υπενθυμίζει επιπλέον τη δέσμευση 
της ΕΤΕπ για κατάργηση της 
χρηματοδοτικής στήριξης για τα ορυκτά 
καύσιμα από το 2021· 

Or. fr

Τροπολογία 41
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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5 α. ζητεί να αυξηθούν οι πόροι για την 
καταπολέμηση των κοινωνικών 
ανισοτήτων και των ανισοτήτων μεταξύ 
των φύλων, της φτώχειας και της 
ανεργίας, και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στους νέους και στις ευάλωτες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 42
Jonás Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι 
για την καταπολέμηση του οικονομικού 
εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και 
για την τήρηση του πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης

6. ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι 
για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 
και της φοροαποφυγής, καθώς και του 
οικονομικού εγκλήματος και της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, καθώς και για την τήρηση 
του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης 
τονίζει ότι, σύμφωνα με υπολογισμούς, οι 
ετήσιες απώλειες λόγω φοροδιαφυγής και 
φοροαποφυγής κυμαίνονται μεταξύ 750 
και 1000 δισεκατομμυρίων EUR για όλα 
τα κράτη μέλη· σημειώνει συγκεκριμένα 
το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για μια 
ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ για την 
πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που 
θα πρέπει να εφαρμοστεί το 2020 και το 
2021 και το οποίο προβλέπει έξι πυλώνες, 
μεταξύ των οποίων υπάρχει στόχος για 
την εξασφάλιση εποπτείας σε επίπεδο 
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 43
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι 
για την καταπολέμηση του οικονομικού 
εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και 
για την τήρηση του πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης·

6. ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι 
για την καταπολέμηση του οικονομικού 
εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και 
της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα 
διαφεύγοντα έσοδα που είναι απαραίτητα 
για την μετά την COVID-19 ανάκαμψη·  
επικροτεί συγκεκριμένα το σχέδιο δράσης 
της Επιτροπής για μια ολοκληρωμένη 
πολιτική της ΕΕ για την πρόληψη της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας και ζητεί να 
κατατεθούν όσο το δυνατόν συντομότερα 
οι αντίστοιχες νομοθετικές προτάσεις·

Or. en

Τροπολογία 44
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι 
για την καταπολέμηση του οικονομικού 
εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, καθώς 
και για την τήρηση του πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης

6. ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι 
για την καταπολέμηση, τόσο σε επίπεδο 
ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, 
της φορολογικής απάτης, της 
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, για 
την καταπολέμηση του οικονομικού 
εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, για την 
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τήρηση του πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης, καθώς και για την 
αποτελεσματική και συντονισμένη 
αντιμετώπιση του ζητήματος των 
φορολογικών παραδείσων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 45
Gunnar Beck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι 
για την καταπολέμηση του οικονομικού 
εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και 
για την τήρηση του πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης

6. ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι 
για την καταπολέμηση του οικονομικού 
εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και 
για την τήρηση του πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης ζητεί συνεπώς τη γρήγορη 
κατάργηση της ρήτρας διαφυγής στο 
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 46
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. ζητεί επαρκείς πόρους για τις 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) 
προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελούν 
ορθά τα καθήκοντά τους· εκτιμά 
εντούτοις ότι πρέπει να εισαχθούν 
κονδύλια του προϋπολογισμού υπό 
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προϋποθέσεις ώστε να αποτελέσουν 
κίνητρο υπέρ της αυξημένης διαφάνειας 
στη λειτουργία των συμβουλίων εποπτών 
στις διάφορες ΕΕΑ·

Or. en

Τροπολογία 47
Jonás Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί 
η χρηματοδότηση των λογιστικών 
οντοτήτων και των φορολογικών αρχών, 
μεταξύ άλλων για να υποστηριχθεί η 
δράση της Ένωσης για την καταπολέμηση 
της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δημιουργία του Παρατηρητηρίου της ΕΕ 
για τα φορολογικά και οικονομικά 
εγκλήματα·

7. τονίζει την ανάγκη αυξημένων 
ανθρωπίνων και χρηματοπιστωτικών 
πόρων των λογιστικών οντοτήτων και των 
φορολογικών αρχών, μεταξύ άλλων για να 
υποστηριχθεί η δράση της Ένωσης για την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της 
φοροαποφυγής· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τη δημιουργία του 
Παρατηρητηρίου της ΕΕ για τα 
φορολογικά και οικονομικά εγκλήματα με 
τη μορφή προπαρασκευαστικής 
ενέργειας, και για την ενσωμάτωσή του 
στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για 
δίκαιη και απλή φορολόγηση που 
στηρίζει τη στρατηγική ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 48
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί 
η χρηματοδότηση των λογιστικών 
οντοτήτων και των φορολογικών αρχών, 
μεταξύ άλλων για να υποστηριχθεί η 
δράση της Ένωσης για την καταπολέμηση 
της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δημιουργία του Παρατηρητηρίου της ΕΕ 
για τα φορολογικά και οικονομικά 
εγκλήματα·

7. τονίζει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί 
η χρηματοδότηση των λογιστικών 
οντοτήτων και των φορολογικών αρχών, 
μεταξύ άλλων για να υποστηριχθεί η 
δράση της Ένωσης για την καταπολέμηση 
της φορολογικής απάτης, της 
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δημιουργία του Παρατηρητηρίου της ΕΕ 
για τα φορολογικά και οικονομικά 
εγκλήματα· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση 
και επαρκείς ανθρώπινους πόρους για τα 
σχετικά προγράμματα και τις σχετικές 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 49
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί 
η χρηματοδότηση των λογιστικών 
οντοτήτων και των φορολογικών αρχών, 
μεταξύ άλλων για να υποστηριχθεί η 
δράση της Ένωσης για την καταπολέμηση 
της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δημιουργία του Παρατηρητηρίου της ΕΕ 
για τα φορολογικά και οικονομικά 
εγκλήματα·

7. τονίζει την ανάγκη αυξημένων 
ανθρωπίνων και χρηματοπιστωτικών 
πόρων των λογιστικών οντοτήτων και των 
φορολογικών αρχών, μεταξύ άλλων για να 
υποστηριχθεί η δράση της Ένωσης για την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της 
φοροαποφυγής· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τη δημιουργία του 
Παρατηρητηρίου της ΕΕ για τα 
φορολογικά και οικονομικά εγκλήματα·

Or. en

Τροπολογία 50
Eugen Jurzyca
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη 
η θέσπιση μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων 
για να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες που αφορούν την υποστήριξη της 
ανάκαμψης, και για άλλες 
προτεραιότητες της Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 51
Jonás Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη η 
θέσπιση μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων για 
να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες 
που αφορούν την υποστήριξη της 
ανάκαμψης, και για άλλες προτεραιότητες 
της Ένωσης.

8. υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη η 
θέσπιση μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων για 
να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες 
που αφορούν την υποστήριξη της 
ανάκαμψης, και για άλλες προτεραιότητες 
της Ένωσης και ότι αυτός εξακολουθεί να 
είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί 
ότι η χρηματοδότηση των πράσινων και 
ψηφιακών μεταβάσεων δεν θα επιβαρύνει 
άμεσα τους πολίτες· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να καταλήξουν χωρίς χρονοτριβή σε 
συμφωνία για την αύξηση των ανώτατων 
ορίων των ιδίων πόρων και να εγκρίνουν 
γρήγορα τις νομοθετικές προτάσεις που 
θα δημιουργήσουν τους νέους ίδιους 
πόρους που θα διοχετευθούν στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2021· 
οι εν λόγω φόροι θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν μερίδιο εσόδων 
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βασισμένων σε κοινή ενοποιημένη βάση 
φορολογίας εταιρειών, φορολογία 
ψηφιακών υπηρεσιών, φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, 
συνεισφορά για τα πλαστικά και 
μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα και θα περιλαμβάνουν επίσης 
την απλούστευση του ίδιου πόρου που 
βασίζεται στον ΦΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 52
Gunnar Beck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη 
η θέσπιση μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων 
για να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες που αφορούν την υποστήριξη της 
ανάκαμψης, και για άλλες 
προτεραιότητες της Ένωσης.

8. απορρίπτει τη θέσπιση μιας δέσμης 
νέων ιδίων πόρων· υπενθυμίζει ότι όταν 
ένα έθνος φορολογεί τον εαυτό του με 
στόχο την ευημερία, μοιάζει με κάποιον 
που στέκεται μέσα σε κουβά και 
προσπαθεί να σηκώσει τον εαυτό του 
τραβώντας από τη λαβή· υπενθυμίζει ότι 
οι φορολογικές επιβαρύνσεις σε ολόκληρη 
την ΕΕ είναι ήδη οι υψηλότερες στον 
ανεπτυγμένο κόσμο· πιστεύει ότι οι 
πολίτες των κρατών μελών της ζώνης του 
ευρώ έχουν ήδη συμβάλει αρκετά στην 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και αλληλεγγύη 
μέσω, π.χ., των εξαιρετικά χαλαρών 
διευκολυντικών πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 
των αυξημένων ανισορροπιών στο 
πλαίσιο του TARGET 2·

Or. en

Τροπολογία 53
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη η 
θέσπιση μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων για 
να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες 
που αφορούν την υποστήριξη της 
ανάκαμψης, και για άλλες προτεραιότητες 
της Ένωσης.

8. υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη η 
θέσπιση μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων για 
να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες 
που αφορούν την υποστήριξη της 
ανάκαμψης, και για άλλες προτεραιότητες 
της Ένωσης. παροτρύνει τα κράτη μέλη 
να καταλήξουν χωρίς χρονοτριβή σε 
συμφωνία για την αύξηση των ανώτατων 
ορίων των ιδίων πόρων και την έγκριση 
πρόσθετων ιδίων πόρων, όπως μερίδιο 
εσόδων βασισμένων σε κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, 
φόρο ψηφιακών υπηρεσιών, φόρο 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, 
συνεισφορά για τα πλαστικά και 
μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 54
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη η 
θέσπιση μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων για 
να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες 
που αφορούν την υποστήριξη της 
ανάκαμψης, και για άλλες προτεραιότητες 
της Ένωσης.

8. υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη η 
θέσπιση μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων για 
να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες 
που αφορούν την υποστήριξη της 
ανάκαμψης, και για άλλες προτεραιότητες 
της Ένωσης. πιστεύει ότι η αποπληρωμή 
του χρέους του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας δεν πρέπει να γίνει 
εις βάρος μελλοντικών ευρωπαϊκών 
προϋπολογισμών και γενεών Ευρωπαίων 
αλλά να αρχίσει το συντομότερο δυνατόν 
και μάλιστα, εάν η οικονομική 
κατάσταση το επιτρέψει, να ξεκινήσει 
εντός της δημοσιονομικής περιόδου 
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2021-2027·

Or. en

Τροπολογία 55
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη 
η θέσπιση μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων 
για να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες που αφορούν την υποστήριξη της 
ανάκαμψης, και για άλλες προτεραιότητες 
της Ένωσης.

8. επαναλαμβάνει ότι η αναθεώρηση 
του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ και 
η θέσπιση μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων 
από 1ης Ιανουαρίου 2021 βάσει νομικά 
δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος είναι 
απολύτως απαραίτητη για να καλυφθούν 
οι αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες που 
αφορούν την υποστήριξη της ανάκαμψης, 
και για άλλες προτεραιότητες της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 56
Alfred Sant

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη η 
θέσπιση μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων για 
να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες 
που αφορούν την υποστήριξη της 
ανάκαμψης, και για άλλες προτεραιότητες 
της Ένωσης.

8. υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη η 
θέσπιση μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων 
που δεν στοχοποιούν ιδιαιτέρως την 
οικονομία κανενός κράτους μέλους για να 
καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες που 
αφορούν την υποστήριξη της ανάκαμψης, 
και για άλλες προτεραιότητες της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 57
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. τονίζει ότι είναι ανάγκη να 
προχωρήσουμε με νέες προτάσεις για 
ίδιους πόρους, ζητώντας σαφές και 
δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την 
εισαγωγή τους· υπενθυμίζει τη σημασία 
της δημιουργίας ευρωπαϊκής κυριαρχίας 
στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογία, 
της βιομηχανίας, της υγείας και της 
ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 58
Lefteris Christoforou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. ζητεί να τερματιστεί άμεσα 
οποιαδήποτε χρηματοδότηση χορηγείται 
σε χώρες που δεν σέβονται τις ιδρυτικές 
αξίες της ΕΕ, το κράτος δικαίου, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, το ευρωπαϊκό 
και διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 59
Jonás Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. ζητεί ο προϋπολογισμός να 
συμβάλει στην εκπλήρωση των πολιτικών 
προτεραιοτήτων όσον αφορά την 
ολοκλήρωση της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών, μεταξύ άλλων με την 
προώθηση επενδύσεων σε ένα πλαίσιο 
ανάκαμψης μετά την πανδημία

Or. en

Τροπολογία 60
Jonás Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 β. ζητεί επαρκείς οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους για τις Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ), δεδομένων των 
καθηκόντων που τους ανατέθηκαν 
πρόσφατα και των εξουσιών που 
απορρέουν από την έγκριση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/2175 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α· πιστεύει εντούτοις ότι η 
δομή διακυβέρνησης και η λογοδοσία 
πρέπει να βελτιωθούν· επισημαίνει ότι οι 
εξελίξεις στους τομείς της 
χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας, των 
πληρωμών και της μη τραπεζικής 
χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης 
ενδέχεται να συνεπάγονται νέες 
αρμοδιότητες και αποστολές για τις ΕΕΑ, 
οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται από 
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επαρκείς πόρους·
_____________________
1α  Κανονισμός (EE) 2019/2175 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2019, 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη 
σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων), του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά 
με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής 
Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
600/2014 για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων, του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με 
τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως 
δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά 
μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις 
ή για τη μέτρηση της απόδοσης 
επενδυτικών κεφαλαίων, και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 περί στοιχείων 
που συνοδεύουν τις μεταφορές 
χρηματικών ποσών (ΕΕ L 334 της 
27.12.2019, σ. 1).

Or. en


