
 

Οι ευρωβουλευτές συζητούν για την ανάκαμψη,
καταδικάζουν τις μεγάλες περικοπές
 

Η έκτακτη σύνοδος της ολομέλειας του ΕΚ ασχολήθηκε με τη συμφωνία του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17-21 Ιουλίου) για τη χρηματοδότηση της ΕΕ και το σχέδιο
ανάκαμψης από την πανδημία.
 
Κατά τη συζήτηση με τους προέδρους του Συμβουλίου και της Επιτροπής Charles Michel
και  Ursula  von  der  Leyen,  η  συμφωνία  που  επετεύχθη  στην  πρόσφατη  σύνοδο  του
Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου  για  το  ταμείο  ανάκαμψης  χαρακτηρίστηκε  «ιστορικής
σημασίας»  από  πολλούς  ευρωβουλευτές,  καθώς  για  πρώτη  φορά  τα  κράτη  μέλη
συμφώνησαν  να  δανειστούν  από  κοινού  750  δισ.  ευρώ.  Οι  περισσότεροι  δήλωσαν
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ωστόσο «μη ικανοποιημένοι» με τις περικοπές στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό -
δηλ. το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, ή ΠΔΠ.
 
«Δεν είμαστε διατεθειμένοι να πιούμε το πικρό ποτήρι του ΠΔΠ» είπε ο Manfred Weber
εκ μέρους του ΕΛΚ. Στο ίδιο κλίμα, η επικεφαλής των Σοσιαλιστών Iratxe García δήλωσε
ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι περικοπές, «όχι τουλάχιστον σε μια περίοδο
που χρειάζεται να ενισχύσουμε τη στρατηγική μας αυτονομία και να κλείσουμε την
ψαλίδα μεταξύ κρατών μελών».
 
Πολλοί  ομιλητές  ανέφεραν  ότι  το  ζήτημα  της  αποπληρωμής  του  χρέους  δεν  έχει
επιλυθεί. Οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι το βάρος δεν πρέπει να πέσει στους πολίτες,
καθώς  και  ότι  θα  πρέπει  να  δοθούν  εγγυήσεις  και  να  δημοσιευτεί  δεσμευτικό
χρονοδιάγραμμα για τη σύσταση ενός σταθερού συστήματος ίδιων πόρων της ΕΕ, το
οποίο θα συμπεριλαμβάνει έναν «ψηφιακό φόρο» ή «τέλη άνθρακα». Ακόμη, πολλοί
υπογράμμισαν ότι «η ΕΕ δεν είναι μηχάνημα αναλήψεων για την ενίσχυση των εθνικών
προϋπολογισμών», καταδικάζοντας τη στάση των «φειδωλών» χωρών που δεν θέλουν να
πληρώσουν για τα οφέλη που αποκομίζουν από την κοινή αγορά, ενώ επέμειναν επίσης
ότι δε θα πρέπει να δοθούν χρήματα σε «κατ’ επίφαση δημοκρατικές» κυβερνήσεις οι
οποίες δε σέβονται το κράτος δικαίου και τις αξίες της ΕΕ.
 
Άλλοι ομιλητές εξέφρασαν αμφιβολίες για την επάρκεια των συζητούμενων νέων ίδιων
πόρων για την αποπληρωμή του χρέους και προειδοποίησαν ότι η κρίση δε θα πρέπει να
αποτελέσει πρόφαση για περαιτέρω ενοποίηση της ΕΕ. Οι περισσότεροι ωστόσο τόνισαν
ότι  το  Κοινοβούλιο  είναι  έτοιμο  να  διαπραγματευτεί  με  ταχύτητα  ώστε  να
πραγματοποιηθούν  οι  απαραίτητες  βελτιώσεις  στην  κοινή  θέση  του  Συμβουλίου.
 
Αυτή την ώρα πραγματοποιείται ψηφοφορία επί ψηφίσματος για την ολοκλήρωση της
συζήτησης, το οποίο θα αποτελέσει τη διαπραγματευτική εντολή του Κοινοβουλίου για
τις επερχόμενες συζητήσεις με τη Γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Το
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στην ολομέλεια σήμερα στις 17.30 ώρα
Βρυξελλών.
 
Σύνδεσμοι για τις παρεμβάσεις των ομιλητών 
 
Charles Michel, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
 
Ursula von der Leyen, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 
Manfred Weber (ΕΛΚ, Γερμανία), Iratxe García Pérez (Σοσιαλιστές, Ισπανία), Dacian Cioloș
(RE, Ρουμανία), Nicolas Bay (ID, Γαλλία), Philippe Lamberts (Πράσινοι, Βέλγιο)
 
Robert Zīle (Συντηρητικοί, Λετονία), Martin Schirdewan (Ευρωπαϊκή Αριστερά, Γερμανία)
 
Καταληκτικές παρατηρήσεις του Charles Michel, προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0229_EL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conclusions-of-the-extraordinary-european-council-meeting-17-21-july-opening-statement-michel_I193729-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conclusions-of-the-extraordinary-european-council-meeting-17-21-july--opening-statement-by-ursula-von-der-leyen-president-of-the-european-commission_I193775-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conclusions-of-the-extraordinary-european-council-meeting-17-21-july-first-round-political-group-leaders_I193741-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conclusions-of-the-extraordinary-european-council-meeting-17-21-july-first-round-political-group-leaders_I193741-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conclusions-of-the-extraordinary-european-council-meeting-17-21-july-first-round-political-group-leaders_I193778-V_v
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=8c1de385-df82-9630-bc6f-cfdc6f547e9e&date=20200723


Επαφές 
 
 

Σύνδεσμοι
Σχέδιο ψηφίσματος
Παρακολουθήστε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη
Τεχνική ενημέρωση του ΕΚ: «Future EU financing and recovery: Parliament’s role and next
steps» (22.07.2020 - στα αγγλικά)
Ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ: «Future financing of the Union:
MFF, Own Resources and Next Generation EU» (στα αγγλικά)
Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 17-21 Ιουλίου 2020 (Δελτίο Τύπου του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου)
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