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Προτεραιότητες της ΕΕ για την εικονική 
σύνοδο κορυφής των ηγετών της G20 
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Καταπολέμηση της COVID-191

Η ΕΕ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ 
ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ G20
Συνεργαζόμαστε για τη διαχείριση της κρίσης,  
την καλύτερη ανοικοδόμηση και την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων μέσω αποτελεσματικής 
πολυμερούς προσέγγισης

Ως μέλος της G20, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει το μέγιστο των προσπαθειών της για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της κρίσης λόγω του κορονοϊού. Η ΕΕ εξακολουθεί να κινητοποιεί τους πόρους της για να προστατεύσει 
ανθρώπινες ζωές, να στηρίξει τα πλέον ευάλωτα άτομα και να επιτύχει καλύτερη ανοικοδόμηση, με απώτατο στόχο να 
καταστήσει τις οικονομίες μας πιο βιώσιμες, ισορροπημένες και χωρίς αποκλεισμούς για τις επόμενες γενιές.

 Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

•  Επένδυση στην έρευνα, την ανάπτυξη και 
τη διάθεση μελλοντικών εμβολίων και 
θεραπευτικών αγωγών

•  Διασφάλιση ότι όλοι οι άνθρωποι ανά τον 
κόσμο θα έχουν οικονομικά προσιτή και ισότιμη 
πρόσβασή σ’ αυτά 

•  Στήριξη των αναπτυσσόμενων και των λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών, μέσω του επιταχυντή 
πρόσβασης στα εργαλεία κατά της COVID-19 
και του μηχανισμού COVID-AX

•  Βελτίωση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση 
πανδημιών σε παγκόσμιο επίπεδο , σε συντονισμό 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με παράλληλη 
ενίσχυση της συνολικής αποτελεσματικότητάς του

16 δισ. ευρώ 
συγκεντρώθηκαν με τη 
μορφή χορηγιών από 
δωρητές παγκοσμίως 
με στόχο την καθολική 
πρόσβαση σε αγωγές, 

διαγνωστικές εξετάσεις και 
εμβόλια για τον κορονοϊό



Στήριξη αναπτυσσόμενων 
χωρών και χωρών 
χαμηλού εισοδήματος3

Κλιματική αλλαγή και 
περιβάλλον4

Στήριξη των οικονομιών μας2

55 %

•  Συνέχιση της στήριξης προς την Αφρική, μέσω 
της εταιρικής σχέσης της G20 με την 
Αφρική και του συμφώνου με την Αφρική 

• Υποστήριξη της παράτασης της 
πρωτοβουλίας της G20 για την 
αναστολή της εξυπηρέτησης του χρέους 
(DSSI) έως τα μέσα του 2021

• Έγκριση του κοινού πλαισίου για τη δανειακή 
μεταχείριση των χωρών που χρειάζονται 
βαθύτερη αναδιάρθρωση 

• Συνέχιση της διεθνούς συνεργασίας στους 
τομείς της μετανάστευσης και της εκτόπισης 

36,8 δισ. ευρώ 
Το συνολικό ποσό της δέσμης 

μέτρων «Ομάδα Ευρώπη» 
που κινητοποιήθηκε για να 

βοηθήσει τις χώρες-εταίρους 
να αντιμετωπίσουν τον 

αντίκτυπο του κορονοϊού

• Πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή της 
συμφωνίας του Παρισιού. Η ΕΕ δεσμεύτηκε 
να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 
2050 και να αυξήσει τον στόχο εκπομπών της 
για το 2030 έως το τέλος του 2020 

• Στήριξη των εργασιών της G20 στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των ωκεανών, της βιοποικιλότητας, 
καθώς και της παράνομης, λαθραίας και άναρχης 
αλιείας, των θαλάσσιων απορριμμάτων και της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων 

• Έμφαση στη σημασία της προσέγγισης της 
ΕΕ όσον αφορά την κυκλική οικονομία 

Ο νέος μας στόχος για τη 
μείωση των εκπομπών με 

ορίζοντα το 2030

•  Διατήρηση μέτρων οικονομικής στήριξης 
για την ελαχιστοποίηση των οικονομικών και 
κοινωνικών ζημιών που προκαλούνται από την 
πανδημία έως ότου έχει δρομολογηθεί σταθερά 
η ανάκαμψη 

•  Προώθηση μιας ανάκαμψης που δημιουργεί 
άφθονες θέσεις εργασίας, με βάση ισχυρά 
συστήματα κοινωνικής προστασίας 

•  Εφαρμογή και επικαιροποίηση του «Σχεδίου δράσης 
της G20 — Στήριξη της παγκόσμιας οικονομίας κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19» 

•  Καλύτερη ανοικοδόμηση — ανάκαμψη με βάση 
μια πράσινη, βιώσιμη, ανθεκτική και ψηφιακή 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, με εφαρμογή του 
θεματολογίου για το 2030 και των συναφών 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 

1,8 τρισ. ευρώ 
συνολική χρηματοδοτική ισχύς 
του προϋπολογισμού της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου 
του προγράμματος 
NextGenerationEU

€



Προστασία των ανθρωπίνων και 
κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς 
και της ισότητας των φύλων7

Παγκόσμια τάξη βασισμένη 
σε κανόνες και ελεύθερο 
και δίκαιο εμπόριο6

• Δέσμευση για την προώθηση της αξιοπρεπούς 
εργασίας για όλους τους εργαζομένους, μεταξύ 
άλλων στο πλαίσιο των παγκόσμιων αλυσίδων 
εφοδιασμού, και για προσπάθειες εξάλειψης της 
παιδικής εργασίας, της καταναγκαστικής εργασίας, της 
εμπορίας ανθρώπων και της σύγχρονης δουλείας 

• Δέσμευση και δράση για τη διασφάλιση της 
ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης 
των γυναικών, ιδίως μέσω του έργου 
της Συμμαχίας του ιδιωτικού τομέα για τη 
χειραφέτηση και την προώθηση της οικονομικής 
εκπροσώπησης των γυναικών (EMPOWER) 

• Διεθνής συνεργασία με στόχο την 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών τομέων 

των γυναικών στην ΕΕ 
εργάζεται, έναντι 78 % 

των ανδρών

•  Δέσμευση για παγκόσμια τάξη βασισμένη σε 
κανόνες και ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο 

• Έκκληση για αποκλιμάκωση των εμπορικών 
εντάσεων, πρόοδο στη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, επίλυση της κρίσης όσον 
αφορά το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο 
και αντιμετώπιση της πλεονάζουσας παραγωγικής 
ικανότητας σε βασικούς τομείς όπως ο χάλυβας 

• Στήριξη του συντονισμού για να εξασφαλιστεί ότι 
οι παγκόσμιες οδοί μεταφοράς και οι αλυσίδες 
εφοδιασμού παραμένουν ανοικτές, ασφαλείς και 
προστατευμένες 

• Συμβολή στην εφαρμογή του χάρτη πορείας της G20 
για τις παγκόσμιες διασυνοριακές πληρωμές ως μέσου για την παροχή 
ασφαλών, φθηνών και αποτελεσματικών διασυνοριακών πληρωμών, 
συμπεριλαμβανομένων των εμβασμάτων 

1η θέση 
Η ΕΕ είναι ο πρώτος 

εμπορικός εταίρος για όλες 
σχεδόν τις χώρες του κόσμου

Ψηφιακή μετάβαση5

67 %

• Επίτευξη συμφωνίας σχετικά με μια παγκόσμια 
λύση για δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση 
της ψηφιακής οικονομίας έως τα μέσα του 
2021 το αργότερο, με βάση το σχέδιο στρατηγικής 
του ΟΟΣΑ 

• Ελεύθερη ροή δεδομένων με εμπιστοσύνη 
ώστε να μπορούν οι χώρες να ανταλλάσσουν 
δεδομένα, ενώ παράλληλα διατηρούν υψηλά 
επίπεδα προστασίας 

• Η καινοτομία και η ασφάλεια συμβαδίζουν για την 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις νέες τεχνολογίες 

• Ανθρωποκεντρική προσέγγιση της τεχνητής 
νοημοσύνης και της προστασίας από κυβερνοαπειλές 

του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας της ΕΕ 

πρόκειται να επενδυθεί στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό

20 %



Συμμετέχοντες στην G20

 Μέλη (συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ)

 Προσκεκλημένοι στη σύνοδο κορυφής της G20 του 2020

 Κράτη μέλη της ΕΕ

Πηγή: G20, 2020

Προσκαλούνται επίσης διεθνείς οργανισμοί που έχουν συνεισφέρει ιστορικά στο έργο της G20. Στους οργανισμούς αυτούς περιλαμβάνονται 
ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας (FAO), το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ), ο Όμιλος της Παγκόσμιας 
Τράπεζας (WBG), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ).

Το 2020 προσκαλούνται επίσης περιφερειακές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων το Αραβικό Νομισματικό Ταμείο (AMF), η Ισλαμική Τράπεζα Ανάπτυξης 
(IsDB), καθώς και το Βιετνάμ ως προεδρεύουσα χώρα του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), η Νότια Αφρική ως προεδρεύουσα 
χώρα της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ) και η 
Δημοκρατία της Ρουάντα ως προεδρεύουσα χώρα της Νέας Εταιρικής Σχέσης για την Ανάπτυξη της Αφρικής (NEPAD).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην G20

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλήρες μέλος της G20, μαζί με τρία από τα κράτη μέλη της που είναι επίσης μόνιμα μέλη της G20: 
τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Η Ισπανία είναι μόνιμος προσκεκλημένος στις συνεδριάσεις της G20. Η κ. Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ο κ. Σαρλ Μισέλ, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκπροσωπούν 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στην G20.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας το 16,0 % του παγκόσμιου 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ενώ ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει 
περίπου το 7 % του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ μόνο η Κίνα και η Ινδία την ξεπερνούν όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων 
που εκπροσωπεί στο τραπέζι της συνόδου κορυφής της G20.
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