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Τροπολογία 55
Manon Aubry, Martin Schirdewan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Κοινή πρόταση ψηφίσματος
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των
συνεπειών της
Κοινή πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)
Κοινή πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία
4α.
ζητεί τη λήψη ειδικών μέτρων
αλληλεγγύης για την προστασία των
μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και
των προσφύγων στην Ευρώπη από την
COVID-19, τα οποία να εγγυώνται την
καθολική πρόσβασή τους σε δημόσιες
υπηρεσίες, ιατρικές εξετάσεις,
υγειονομική περίθαλψη, φάρμακα και
κοινωνικές παροχές·
Or. en
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Τροπολογία 56
Manon Aubry, Martin Schirdewan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Κοινή πρόταση ψηφίσματος
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των
συνεπειών της
Κοινή πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)
Κοινή πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία
7α.
εκφράζει την ανησυχία του για την
προστασία των μη βασικών εργαζομένων
που καλούνται να σταματήσουν να
εργάζονται κατά την περίοδο του
περιορισμού της κυκλοφορίας· καλεί τα
κράτη μέλη να αναστείλουν τις μη
αναγκαίες δραστηριότητες· καλεί την
Επιτροπή να συντονίσει μια κοινή
προσέγγιση και μεταξύ των κρατών
μελών, να καταρτίσει κατάλογο των
βασικών δραστηριοτήτων που
συνεχίζονται στη διάρκεια της
καραντίνας, με επαρκή μέσα προσωπικής
προστασίας, και να καλέσει όλους τους
άλλους εργαζομένους να παραμείνουν στα
σπίτια τους·
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Τροπολογία 57
Manon Aubry, Martin Schirdewan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Κοινή πρόταση ψηφίσματος
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των
συνεπειών της
Κοινή πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
Κοινή πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

10.
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει
όλες τις συνιστώσες της διαχείρισης
κρίσεων και της αντιμετώπισης
καταστροφών, και να ενισχύσει περαιτέρω
μέσα όπως το rescEU, προκειμένου να
διασφαλιστεί μια πραγματικά κοινή,
συντονισμένη και αποτελεσματική
αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ· πιστεύει ότι θα
πρέπει να ενισχυθούν η διαχείριση, η
ετοιμότητα και η πρόληψη όσον αφορά τον
κίνδυνο καταστροφών στην Ευρώπη,
καθώς και να συσταθούν κοινά αποθέματα
εξοπλισμού, υλικών και φαρμάκων, ούτως
ώστε να είναι δυνατή η ταχεία
κινητοποίησή τους για την προστασία της
ζωής και των μέσων διαβίωσης των
πολιτών της ΕΕ· πιστεύει ότι ο
Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της
ΕΕ θα πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να
διευκολύνει τον κοινό επαναπατρισμό των
πολιτών της ΕΕ·

10.
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει
όλες τις συνιστώσες της διαχείρισης
κρίσεων και της αντιμετώπισης
καταστροφών, και να ενισχύσει περαιτέρω
μέσα όπως το rescEU, προκειμένου να
διασφαλιστεί μια πραγματικά κοινή,
συντονισμένη και αποτελεσματική
αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ· πιστεύει ότι θα
πρέπει να ενισχυθούν η διαχείριση, η
ετοιμότητα και η πρόληψη όσον αφορά τον
κίνδυνο καταστροφών στην Ευρώπη,
καθώς και να συσταθούν κοινά αποθέματα
εξοπλισμού, υλικών και φαρμάκων, ούτως
ώστε να είναι δυνατή η ταχεία
κινητοποίησή τους για την προστασία της
ζωής και των μέσων διαβίωσης των
πολιτών της ΕΕ· πιστεύει ότι ο
Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της
ΕΕ θα πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να
διευκολύνει τον κοινό επαναπατρισμό των
πολιτών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και
τα κράτη μέλη να υποβάλουν σχέδιο για
την ανάπτυξη των στρατηγικών
παραγωγικών τομέων κάθε κράτους
μέλους με συντονισμένο και συνεκτικό
τρόπο· καλεί τα κράτη μέλη να
κρατικοποιήσουν ή να επιτάξουν
εγκαταστάσεις παραγωγής, όπου
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αναγκαίων ιατροτεχνολογικών
προϊόντων·
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Τροπολογία 58
Manon Aubry, Martin Schirdewan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Κοινή πρόταση ψηφίσματος
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των
συνεπειών της
Κοινή πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)
Κοινή πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία
12α. ζητεί, τα μέτρα που λαμβάνουν η
ΕΕ και τα κράτη μέλη να σέβονται τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες
σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να παρέχεται
ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική
περίθαλψη και να διασφαλίζεται ότι οι
υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης σε
επίπεδο τοπικής κοινότητας, τις οποίες
χρειάζονται τα άτομα με αναπηρία σε
καθημερινή βάση, χρηματοδοτούνται και
διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό και
προσωπικό· τονίζει επίσης ότι οι
δημόσιες πληροφορίες σχετικά με την
πανδημία COVID-19 θα πρέπει να είναι
προσβάσιμες στο ευρύτερο δυνατό φάσμα
ατόμων με αναπηρία, και ότι τα άτομα με
αναπηρία θα πρέπει να περιλαμβάνονται
σε όλα τα μέτρα προστασίας του
εισοδήματος·
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Τροπολογία 59
Manon Aubry, Martin Schirdewan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Κοινή πρόταση ψηφίσματος
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των
συνεπειών της
Κοινή πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
Κοινή πρόταση ψηφίσματος
16.
εκφράζει την ικανοποίησή του για
τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα
σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά το
δημοσιονομικό πεδίο και τη στήριξη της
ρευστότητας·

Τροπολογία
16.
εκφράζει την ικανοποίησή του για
τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα
σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά το
δημοσιονομικό πεδίο και τη στήριξη της
ρευστότητας· ζητεί την οριστική
κατάργηση του Συμφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης, της διαδικασίας
μακροοικονομικών ανισορροπιών και της
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,
ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να
χρηματοδοτήσουν την ανάκαμψη των
οικονομιών τους· ζητεί τη δημιουργία
ενός νέου Συμφώνου Βιώσιμης
Ανάπτυξης και Απασχόλησης μετά την
κρίση·
Or. en
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Τροπολογία 60
Manon Aubry, Martin Schirdewan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Κοινή πρόταση ψηφίσματος
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των
συνεπειών της
Κοινή πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
Κοινή πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία
16α. εκφράζει την αποδοκιμασία του
για την καθυστερημένη και ανεπαρκή
απόκριση του Eurogroup στην κρίση,
στις 9 Απριλίου· επισημαίνει ότι η
συγκεκριμένη συνεδρίαση εκθέτει τις
υφιστάμενες αντιφάσεις εντός της ΕΕ,
καθώς και την αποκρουστική έλλειψη
αλληλεγγύης και μέτρων ανάλογων προς
την κλίμακα των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και οι
άνθρωποι· θεωρεί ότι η συνολική δέσμη
των 0,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ είναι
άκρως ανεπαρκής, δεδομένων των
αυξημένων αναγκών· αντιτίθεται στο
περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, την
περιορισμένη ικανότητα, την
αιρεσιμότητα και την επιτήρηση που
συνδέονται με τα 240 δισεκατομμύρια
ευρώ μέσω του ΕΜΣ· εκφράζει τη
δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η
λύση που παρουσιάστηκε συνίσταται σε
ένα απροσδιόριστο και ασαφές ταμείο
ανάκαμψης·
Or. en
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Τροπολογία 61
Manon Aubry, Martin Schirdewan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Κοινή πρόταση ψηφίσματος
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των
συνεπειών της
Κοινή πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)
Κοινή πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία
17α. ζητεί από τα θεσμικά όργανα της
ΕΕ, και ιδίως από την ΕΚΤ, να
αναλάβουν επειγόντως δράση για να
αποτρέψουν μια νέα χρηματοπιστωτική
κρίση και κρίση δημόσιου χρέους·
τονίζει, εν προκειμένω, ότι το μέρος του
δημόσιου χρέους που συνδέεται με τη
COVID 19 θα πρέπει να προσδιοριστεί
και να ακυρωθεί ώστε να διασφαλιστεί η
δυνατότητα ανάκαμψης της οικονομίας
όλων των κρατών μελών· καλεί την ΕΚΤ
να αποτελέσει ύστατο δανειστή για τα
κράτη μέλη· στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ θα
πρέπει να ανταλλάσσει τα τρέχοντα
κρατικά ομόλογα που αγοράζει με νέες
μετοχές αόριστης διάρκειας και με
ομόλογα αρνητικών επιτοκίων,
προκειμένου να παρέχει σε κράτη μέλη
απεριόριστους και άνευ όρων πόρους για
τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης και
του μετασχηματισμού των οικονομιών
τους· τονίζει ότι η ΕΚΤ πρέπει να
αντλήσει τα κατάλληλα διδάγματα από
την κρίση και να ζητήσει από την
Επιτροπή να προτείνει αναθεώρηση του
καταστατικού της προκειμένου να
αυξηθεί η ικανότητα της τράπεζας να
στηρίζει τις δημόσιες δαπάνες·
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Τροπολογία 62
Manon Aubry, Martin Schirdewan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Κοινή πρόταση ψηφίσματος
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των
συνεπειών της
Κοινή πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
Κοινή πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

18.
τονίζει ότι αυτή η δέσμη μέτρων
ανάκαμψης και ανασυγκρότησης θα πρέπει
να έχει στο επίκεντρό της την Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό, προκειμένου να δοθεί
ώθηση στην οικονομία, να βελτιωθεί η
ανθεκτικότητά της και να δημιουργηθούν
θέσεις εργασίας, και ταυτόχρονα να
συμβάλλει στην οικολογική μετάβαση, στη
βιώσιμη οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη —συμπεριλαμβανομένης της
στρατηγικής αυτονομίας της ηπείρου
μας— καθώς και στην εφαρμογή μιας
βιομηχανικής στρατηγικής που θα διατηρεί
βασικούς βιομηχανικούς τομείς της ΕΕ·
τονίζει την ανάγκη να ευθυγραμμιστούν οι
απαντήσεις μας με τον στόχο της ΕΕ για
κλιματική ουδετερότητα·

18.
τονίζει ότι αυτή η δέσμη μέτρων
ανάκαμψης και ανασυγκρότησης θα πρέπει
να έχει στο επίκεντρό της την Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό, προκειμένου να δοθεί
ώθηση στην οικονομία, να βελτιωθεί η
ανθεκτικότητά της και να δημιουργηθούν
θέσεις εργασίας, και ταυτόχρονα να
συμβάλλει στην οικολογική μετάβαση, στη
βιώσιμη οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη —συμπεριλαμβανομένης της
στρατηγικής αυτονομίας της ηπείρου
μας— καθώς και στην εφαρμογή μιας
βιομηχανικής στρατηγικής που θα διατηρεί
βασικούς βιομηχανικούς τομείς της ΕΕ·
τονίζει την ανάγκη να ευθυγραμμιστούν οι
απαντήσεις μας με τον στόχο της ΕΕ για
κλιματική ουδετερότητα, τη συμφωνία του
Παρισιού και την επιδίωξη για ανάσχεση
της απώλειας βιοποικιλότητας·
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Τροπολογία 63
Manon Aubry, Martin Schirdewan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Κοινή πρόταση ψηφίσματος
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των
συνεπειών της
Κοινή πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)
Κοινή πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία
18α. τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη
μέλη θα χρειαστεί να δημιουργήσουν
νέους πόρους για τη χρηματοδότηση της
ανάκαμψης, και να εγγυηθούν ότι οι
εργαζόμενοι δεν θα χρειαστεί να
επωμιστούν το κόστος της τρέχουσας
κρίσης· τονίζει ότι η ανάκαμψη δεν θα
είναι κοινωνικά δίκαιη αν δεν
χρηματοδοτηθεί με προοδευτικούς και
αναδιανεμητικούς δημοσιονομικούς
πόρους· ζητεί την αύξηση της φορολογίας
τόσο των μεγάλων εταιρειών όσο και των
εύπορων ατόμων· ζητεί, στο πλαίσιο
αυτό, από τα κράτη μέλη να αυξήσουν
τους συντελεστές φόρου εισοδήματος
εταιρειών, με ελάχιστο πραγματικό
συντελεστή 25%, και να καθιερώσουν
φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών
προκειμένου να καλυφθούν και όσοι έχουν
επωφεληθεί, στον χρηματοπιστωτικού
τομέα από βραχυπρόθεσμες και
κερδοσκοπικές συναλλαγές, όπως επίσης
να δημιουργήσουν έναν πρόσθετο φόρο
πλεοναζόντωνν κερδών· καλεί τα κράτη
μέλη να δημιουργήσουν έναν φόρο επί της
καθαρής περιουσίας με στόχο τα
πλουσιότερα άτομα· καλεί τα κράτη μέλη
και την Επιτροπή να εντείνουν την
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καταπολέμηση της φοροαποφυγής και να
επιταχύνουν την έγκριση των σχετικών
νομοθετικών μέτρων κατά της
φοροαποφυγής, ώστε να αποδεσμευτούν
πρόσθετοι χρηματοοικονομικοί πόροι·
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Τροπολογία 64
Manon Aubry, Martin Schirdewan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Κοινή πρόταση ψηφίσματος
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των
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Τροπολογία
18β. ζητεί την άμεση δημιουργία
ομολόγων COVID-19 και ομολόγων της
Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ,
εκδιδόμενων από την ΕΚΤ ή εγγυημένων
από ένα πρόγραμμα αγοράς της ΕΚΤ που
να είναι άνευ όρων ώστε να επιτρέψει στα
κράτη μέλη να ανακάμψουν γρήγορα από
την κρίση και να μετασχηματίσουν τις
οικονομίες τους με τρόπο ώστε να
ωφελούνται όλοι· επισημαίνει ότι τα
ομόλογα COVID-19 θα πρέπει να είναι
διαρκή και άτοκα, προκειμένου να
αντιπροσωπεύουν μόνιμη δημιουργία
χρήματος που μπορεί να αντισταθμίσει
ένα έκτακτο οικονομικό σοκ· πιστεύει ότι
τα ομόλογα αυτά μπορούν επίσης να
εκδοθούν από το μελλοντικό Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ανάκαμψης ή από την ΕΤΕπ,
εφόσον η έκδοσή τους δεν θα υπόκειται
σε μακροοικονομικές ή άλλες
προϋποθέσεις και θα αγοράζονται άμεσα
από την ΕΚΤ·
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