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EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. ζητεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2021 να 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»·

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·

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·

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·

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 

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 

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·

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.


