
 

Στην Ευρώπη οι πολίτες δυσκολεύονται να τα
βγάλουν πέρα, να δοθεί άμεσα κοινή απάντηση
 
Δήλωση του προέδρου του ΕΚ David Sassoli μετά την ομιλία του στη Σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
 
«Όλες οι κυβερνήσεις και οι θεσμοί της ΕΕ έχουν το βλέμμα των πολιτών στραμμένο
πάνω τους. Είναι ανεπίτρεπτο να διανοηθούμε να καθυστερήσουμε τις απαραίτητες
ενέργειες, έχουμε κοινή ευθύνη να αντιδράσουμε άμεσα.
 
Πρέπει  να  χρησιμοποιήσουμε  όλα  τα  διαθέσιμα  εργαλεία,  ειδικά  για  το  σχέδιο
ανοικοδόμησης.  Χρειάζεται  να  στηρίξουμε  την  ανάκαμψη των οικονομιών  μας,  να
προστατεύσουμε  ό,τι  αποτελεί  κεφάλαιο  για  την  Ευρώπη,  και  την  ίδια  ώρα,  να
αποκαταστήσουμε τις  θέσεις εργασίας και  τις  ευκαιρίες ανάπτυξης.  Οφείλουμε να
ενώσουμε τις δυνάμεις μας για αυτόν τον σκοπό. Κανείς δεν μπορεί να πιστεύει πως θα
τα καταφέρει μόνος του. Χρειαζόμαστε ένα νέο Σχέδιο Μάρσαλ, το οποίο αυτή τη φορά
θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρώπη. Αυτό, φυσικά, ενέχει προκλήσεις, γιατί πρέπει να
δράσουμε μαζί σε πνεύμα ισχυρής αλληλεγγύης.
 
Στην ομιλία μου σήμερα, εξήγησα στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων την ανάγκη
να  βγούμε  από  αυτήν  την  κρίση  μέσω μια  απάντησης  στο  πραγματικό  πνεύμα της
ευρωπαϊκής κοινότητας. Πρέπει να καταλήξουμε σε μία ισχυρότερη και πιο κοινοτική
Ευρώπη. Μία Ευρώπη στην οποία οι προσπάθειες μοιράζονται. Κάτι που είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για εκείνες τις χώρες που δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος αυτής της
προσπάθειας ανάκαμψης δημιουργώντας νέα ελλείματα.
 
Τασσόμαστε ξεκάθαρα υπέρ της δημιουργίας ομολόγων ανάκαμψης ως εργαλείο για τη
χρηματοδότηση  αυτής  της  προσπάθειας  ανοικοδόμησης.  Έχουμε  ήδη  καταθέσει
φιλόδοξες προτάσεις, αλλά πιστεύω πως σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα χρειαστεί να
φανούν ακόμη περισσότερο φιλόδοξοι.»
 
Το πλήρες κείμενο της ομιλίας (στα αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά) είναι διαθέσιμο εδώ.
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https://europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-reconstruction-is-in-our-common-interest-europe-must-save-everyone
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