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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020
(2020/2078(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– 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 σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση 
στην οικονομική και νομισματική ένωση και τη «ρήτρα διαφυγής» που προβλέπεται 
στα άρθρα 5, παράγραφος 1, 6, παράγραφος 3, 9, παράγραφος 1 και 10, παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 και στα άρθρα 3, παράγραφος 5 και 5, παράγραφος 
2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 και που αποσκοπεί στη διευκόλυνση του 
συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών σε περιόδους σοβαρής οικονομικής 
ύφεσης,

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

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη 
δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών 
της2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαΐου 2020 σχετικά με το νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία (2019/2956(RSP))4,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2020 «Συντονισμένη 
οικονομική αντίδραση στην έξαρση της νόσου COVID-19» (COM(2020)0112),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/460 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 30ής Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για 
την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης της COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0102.
 2Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0124.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-05-15_EL.html#def_1_3
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2956(RSP)
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του Κορωνοϊού)5,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Μαρτίου 2020 για την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης (COM (2020) 0123),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/461 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 30ής Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2012/2002 του Συμβουλίου με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε κράτη 
μέλη και σε χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους στην Ένωση και που 
έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της 
δημόσιας υγείας6,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής: Καθοδήγηση προς τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις, την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων από 
τρίτες χώρες και την προστασία των στρατηγικών πόρων της Ευρώπης, ενόψει της 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 (κανονισμός για τον έλεγχο των άμεσων 
ξένων επενδύσεων) της 25ης Μαρτίου 2020 (C (2020) 1981),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2020 σχετικά με την 
έγκριση του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης για τη 
στήριξη της οικονομίας στην τρέχουσα πανδημία COVID-19  (2020/C 91 I/01) και την 
τροποποίησή του της 4ης Απριλίου 2020 (2020/C 112 I/01),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής: Καθοδήγηση προς τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις, την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων από 
τρίτες χώρες και την προστασία των στρατηγικών πόρων της Ευρώπης, ενόψει της 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 (κανονισμός για τον έλεγχο των άμεσων 
ξένων επενδύσεων) (C (2020) 1981),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη της 27ης Μαρτίου 
2020 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος για την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την 
κάλυψη της βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων (2020/C 101 I/01 — 
C (2020) 2044),

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 2020 σχετικά με την 
απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ για τις εισαγωγές η οποία 
χορηγείται για τα αγαθά που χρειάζονται για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της 
έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020 (C (2020) 2146),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2020 για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) 2019/876 όσον αφορά 
προσαρμογές προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19: έγκριση δέσμης μέτρων 
για τις τράπεζες (COM(2020)0310 - 2020/0066(COD)),

– έχοντας υπόψη την αξιολόγηση του δημοσιονομικού πλαισίου με έμφαση στη 

5 EE L 99 της 31.3.2020, σ. 5.
6 EE L 99 της 31.3.2020, σ. 9.
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νομοθεσία του εξαπτύχου και του διπτύχου  της 19ης Σεπτεμβρίου 2019, στην ετήσια 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2019 και 
στη δήλωση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου σχετικά με την νόσο 
COVID-19 της 24ης Μαρτίου 2020,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με 
την ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020 (COM(2019)0650),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2015)0640),

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

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2020, 
σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των 
κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-197,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: ειδικές ανά χώρα συστάσεις» (COM(2020)0500),

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

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ τροφοδοτεί το σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη» 
(COM(2020)0442),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020 σχετικά με το 
προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 (COM(2020)0440),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2020 σχετικά με την 
έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μέσου Ανάκαμψης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της ανάκαμψης μετά την πανδημία COVID-19 
(COM(2020)0441),

– έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2020 
σχετικά με την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2018)0445],

– έχοντας υπόψη την έκθεση των τεσσάρων Προέδρων, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, με 
τίτλο «Προς μία πλήρη Οικονομική και Νομισματική Ένωση», την έκθεση των πέντε 
Προέδρων, της 22ας Ιουνίου 2015, σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, την Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 1ης 
Μαρτίου 2017, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, και το έγγραφο προβληματισμού 
της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2017, σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και 

7 ΕΕ L 159 της 20.5.2020, σ. 1.
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Νομισματικής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωομάδας προς τους ηγέτες σχετικά με την 
εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), της 4ης Δεκεμβρίου 
2018,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
(A9-0000/2019),

A. 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·

B. 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·

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·

I. Αφετηρία

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·

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·

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·

II. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

Οικονομική ανάκαμψη

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

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/economy-
finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
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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·

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·

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·

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

Επανεξέταση του πλαισίου δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής

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·

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·

10. θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του πλαισίου δημοσιονομικής και 

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

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·

Για ένα βιώσιμο και δημοκρατικό Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

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·

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·

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·

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·
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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·

III. Μεσοπρόθεσμες απαιτήσεις

Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

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·

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

Το ολοκληρωμένο «Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη» της Επιτροπής αναβαθμίζει 
σημαντικά την πολιτική και οικονομική σημασία της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο θα διαδραματίσει ουσιαστικό και συντονιστικό ρόλο, παρέχοντας άμεση 
ανταπόκριση της οικονομικής πολιτικής στην κρίση, ανοίγοντας τον δρόμο για μια βιώσιμη 
και δίκαιη πράσινη μετάβαση και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και προωθώντας 
παράλληλα τη σύγκλιση στο εσωτερικό της ΕΕ. Ωστόσο, η επιτυχία των μέτρων που 
λαμβάνονται θα εξαρτηθεί από τη συνολική μεταρρύθμιση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, η οποία αιτιολογείται στη συνέχεια.

Η απόφαση σχετικά με την εν εξελίξει επανεξέταση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ 
βασίζεται σε πολλούς λόγους: Το επίπεδο των δημόσιων επενδύσεων είναι σαφώς ανεπαρκές 
ενόψει των προκλήσεων που συνεπάγονται η ψηφιοποίηση και η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής. Οι απαιτήσεις του συντονισμού όσον αφορά την πολιτική για τη 
σταθερότητα αντιμετωπίζονται από πολλά κράτη μέλη ως αυξανόμενη επιβάρυνση. Οι 
συστάσεις οικονομικής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θεωρήθηκαν μόνο εν μέρει 
δεσμευτικές από τα κράτη μέλη και εφαρμόστηκαν με αντίστοιχα επιλεκτικό τρόπο. Επίσης, 
από το πλαίσιο λείπει η υποχρεωτική δημοκρατική συμμετοχή των εκλεγμένων βουλευτών σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο συντονισμός των πολιτικών μέσω 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όσον αφορά τα 
επιτεύγματα στον τομέα των στόχων της δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά και γενικότερα στο 
ζήτημα της πρόληψης και της μείωσης των οικονομικών ανισορροπιών. 

Η πανδημία COVID-19 έχει οδηγήσει σε μια πρωτοφανή στην ιστορία οικονομική κρίση, η 
οποία επιτείνει ακόμη περισσότερο την ανάγκη αναθεώρησης. Παρά το γεγονός ότι 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, τις αρχικές συνθήκες τους 
και το περιθώριο που έχουν στη διάθεσή τους για να λαμβάνουν μέτρα δημοσιονομικής 
πολιτικής κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Αυτό θα επιτείνει ακόμη περισσότερο τις 
μακροοικονομικές ανισορροπίες. Το επίπεδο χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ θα αυξηθεί 
σημαντικά σε όλα τα κράτη μέλη και θα λάβει ανησυχητικές διαστάσεις σε ορισμένα από 
αυτά. Ακόμη και μετά την κρίση, θα είναι πολύ δύσκολο για πολλές χώρες να επιτύχουν τον 
απαιτούμενο λόγο δημοσίου χρέους προς ΑΕγχΠ ο οποίος ανέρχεται σε 60 %. Η απαραίτητη 
σημαντική αύξηση των δημόσιων επενδύσεων ενόψει των προκλήσεων της αλλαγής του 
κλίματος και της ψηφιοποίησης είναι μάλλον απίθανο να επιτευχθεί στο εγγύς μέλλον. Στην 
παρούσα φάση της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, η επαναφορά των ισχυόντων 
κανονισμών του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, μετά την απόσυρση της γενικής 
ρήτρας διαφυγής, θα σήμαινε ότι δε λαμβάνονται υπόψη οι μεταβληθείσες συνθήκες και οι 
μελλοντικές ανάγκες. 
 
Κατά συνέπεια, η σημερινή έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο προτείνει οι κεντρικές 
προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής - και ιδίως η 
εφαρμογή μιας βιώσιμης και δίκαιης πολιτικής για το κλίμα και η ψηφιοποίηση- να 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τρέχουσας πολιτικής για την καταπολέμηση της 
κρίσης. Ταυτόχρονα, πρέπει να τεθούν τα θεμέλια για την αναπροσαρμογή του πλαισίου 
δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής για την περίοδο μετά την κρίση. Ένα βασικό 
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ζήτημα θα είναι ο συγκερασμός της εστίασης της ευρωπαϊκής οικονομικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής με την επαρκή αύξηση των δημόσιων επενδύσεων σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τον εκδημοκρατισμό 
και τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισορροπιών.


