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Εχουμε το όραμα,
έχουμε το σχέδιο,
έχουμε τα χρήματα 
για τις επενδύσεις.
Και έχουμε
επιβεβαιώσει εκ νέου
ότι είμαστε ενωμένοι. 
Ας στρωθούμε, λοιπόν, 
στη δουλειά για 
να διασφαλίσουμε
ότι αυτή η πανδημία 
αλλάζει το πεπρωμένο
μας προς το καλύτερο

«Κάνουμε πράξη την αλλαγή»
Σ

τον ρου της ιστορίας, οι πανδημίες αλλά-
ζουν το πεπρωμένο των ανθρώπων. Μας 
κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο από άλλη 

οπτική και μας υπενθυμίζουν την αξία των απλών 
πραγμάτων στη ζωή: οι καθημερινές μας συνή-
θειες, μια αγκαλιά με τα αγαπημένα μας πρόσω-
πα, η φύση που μας περιβάλλει. Επίσης, μας κά-
νουν να αμφισβητούμε τον τρόπο με τον οποίο 
ενεργούμε και να αναρωτιόμαστε μήπως μπο-
ρούμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα, καλύτε-
ρα. Μας δίνουν την ευκαιρία να επανασχεδιά-
ζουμε το μέλλον μας. 

Η ΤΡΈΧΟΥΣΑ ΠΑΝΔΗΜΊΑ δεν είναι διαφορε-
τική. Για εκατομμύρια συμπολίτες μας ήταν 
φυσικά μια περίοδος με πολύ πόνο και αγω-
νία και πρέπει να συνεχίσουμε να επαγρυπνού-
με, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται και πάλι 
σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης. Ωστόσο, 
οι τελευταίοι έξι μήνες μάς έδειξαν, επίσης, την 
αξία ορισμένων πραγμάτων, όπως του ότι είμα-
στε μέλη μιας Ενωσης, στο πλαίσιο της οποίας 
μπορούμε να βασιζόμαστε στη συνδυασμένη 
ισχύ 27 χωρών για να ανακάμψουμε και η οποία 
μας προσφέρει την ευκαιρία να βγούμε από αυ-
τή την κρίση ενωμένοι και πιο δυνατοί. 

Η ΊΣΤΟΡΊΚΗ ΣΥΜΦΩΝΊΑ για το NextGenera-
tionEU, το σχέδιό μας για την ανάκαμψη και το 
μέλλον, ύψους 750 δισ. ευρώ, αποδεικνύει ότι 
μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ποτέ άλλοτε η 
Ευρώπη δεν ένωσε τις δυνάμεις της με αυτόν 
τον τρόπο. Τώρα, λοιπόν, ήρθε η ώρα να αξι-
οποιήσουμε αυτό το πνεύμα ενότητας, για να 
βρούμε από κοινού λύσεις και σε άλλα θέματα. 

ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΈ, για παράδειγμα, το μεταναστευ-
τικό. Πρόκειται για ένα ζήτημα που διχάζει την 
Ευρώπη εδώ και πολύ καιρό και το οποίο είμαι 
πεπεισμένη ότι μπορεί και πρέπει να αντιμετω-
πιστεί από κοινού. Αρκεί, όμως, κάποιος να πα-
ρακολουθεί τις ειδήσεις, για να διαπιστώσει πό-
σο επείγει η εξεύρεση μιας λύσης, βιώσιμης 
για όλους. Οπως εξήγγειλα στην ομιλία μου για 
την κατάσταση της Ενωσης νωρίτερα αυτή την 
εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρου-
σιάσει τις επόμενες ημέρες ένα Νέο Ευρωπαϊ-
κό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. Το Σύμφω-
νο αυτό θα ακολουθεί μια ανθρώπινη και αν-
θρωπιστική προσέγγιση. Θα είναι ένα Σύμφω-
νο ευρωπαϊκό, όχι κατ’ όνομα μόνο, αλλά μια 
κοινή ευρωπαϊκή λύση από τη γέννησή της. Θα 
βασίζεται στην αλληλεγγύη, τόσο μεταξύ των 
Ευρωπαίων όσο και προς τους πρόσφυγες, κα-
θώς και στη συλλογική ευθύνη των εθνικών κυ-
βερνήσεων. Το μεταναστευτικό ήρθε για να μεί-
νει. Πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά και μαζί 
του τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρει.

ΗΡΘΈ Η ΩΡΑ η Ευρώπη να ξανασταθεί στα πό-
δια της και να σχεδιάσουμε έναν καλύτερο τρό-
πο ζωής. Κατά τη διάρκεια των μέτρων περιο-
ρισμού της κυκλοφορίας, νιώσαμε την ανάγκη 
για καθαρότερο αέρα, για περισσότερο πράσι-
νο στις πόλεις μας. Οι ψηφιακές τεχνολογίες επέ-
τρεψαν στους μαθητές και τους φοιτητές να συ-
νεχίσουν τα μαθήματά τους και στις επιχειρήσεις 
να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Ωστό-

σο, πάρα πολλοί Ευρωπαίοι, σε αγροτικές περιοχές ή 
σε μη προνομιούχες οικογένειες, έμειναν στο περιθώ-
ριο. Ο κόσμος, μετά την πανδημία, πρέπει να είναι κα-
λύτερος από τον σημερινό. Πλέον έχουμε ό,τι χρειάζε-
ται για να τον κάνουμε πραγματικότητα.

ΜΈ ΤΟ NextGenerationEU διαθέτουμε τους οικονομι-
κούς πόρους που απαιτούνται για να αναλάβουμε επεί-
γουσα και στρατηγική δράση, από την αύξηση των τα-
χυτήτων στο διαδίκτυο έως τη στήριξη της βιομηχανίας 
μας. Εχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πολύ περισσότε-
ρα από ένα απλό μπάλωμα της οικονομίας μας: μπορού-
με να διαμορφώσουμε έναν καλύτερο τρόπο ζωής για 
τον κόσμο του αύριο. Αυτός είναι επιτακτικός στη σχέ-
ση μας με τον πλανήτη μας περισσότερο από οτιδήπο-
τε άλλο. Με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέσα-
με στόχο να γίνουμε κλιματικά ουδέτεροι έως το 2050. 
Για να τα καταφέρουμε, προτείνουμε τώρα να αυξηθεί 
ο στόχος μας για μείωση των εκπομπών έως το 2030 
σε τουλάχιστον 55%, αντί για 40%, που αποτελεί τον 
σημερινό στόχο. 

ΠΡΟΚΈΊΤΑΊ για ένα μεγάλο και φιλόδοξο άλμα, το οποίο, 
όμως, είναι ταυτόχρονα ρεαλιστικό και επωφελές για την 
οικονομία και τη βιομηχανία μας. Τις τελευταίες εβδομά-
δες, έλαβα εκατοντάδες επιστολές από πολίτες, μέχρι επι-
χειρηματίες και ΜΚΟ. Ολοι ζητούσαν το ίδιο πράγμα: να 
δώσει η Ευρώπη το παράδειγμα. Αυτό ακριβώς είμαστε 
έτοιμοι να κάνουμε. Δεν θα μειώσουμε απλώς τις εκπο-
μπές ρύπων... Θα χτίσουμε έναν καλύτερο κόσμο για 
όλους μας, από τα κτίρια στα οποία ζούμε μέχρι τα κα-

θαρότερα μέσα μεταφοράς με τα οποία μετα-
κινούμαστε. Το να αλλάξουμε τον πλανήτη μας 
προς το καλύτερο σημαίνει ότι κι εμείς αλλάζου-
με τη νοοτροπία μας προς το καλύτερο. Η Ευ-
ρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δεν είναι απλώς 
ένα περιβαλλοντικό και οικονομικό έργο. Πρέ-
πει να αποτελέσει ένα νέο πολιτιστικό έργο για 
την Ευρώπη. Ο πολιτισμός γεννιέται όταν με-
γάλα πνεύματα συναντώνται. Αυτός είναι ο λό-
γος για τον οποίο θέλω η Ε.Ε. να δημιουργήσει 
ένα νέο ευρωπαϊκό Bauhaus, στα χνάρια της 
καλλιτεχνικής σχολής που γεννήθηκε πριν από 
έναν αιώνα και συνδύασε τη μορφή με τη λει-
τουργία. Θα είναι ένας χώρος συνδημιουργί-
ας, όπου αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες, μηχανι-
κοί και σχεδιαστές θα συνεργάζονται για να συ-
νταιριάξουν την αισθητική με τη βιωσιμότητα. 

ΑΥΤΟ ΈΊΝΑΊ ένα μικρό μόνο μέρος της δου-
λειάς που μας περιμένει. Θα πρέπει να επιδεί-
ξουμε αποφασιστικότητα για να χτίσουμε μια 
ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ενωση Υγείας και να δια-
σφαλίσουμε ότι η εργασία αποδίδει σε όλους τα 
δέοντα. Είμαι πεπεισμένη ότι η Ευρώπη διαθέ-
τει τα απαραίτητα εφόδια για να επιτύχει. Εχου-
με το όραμα, έχουμε το σχέδιο, έχουμε τα χρή-
ματα για τις επενδύσεις. Και έχουμε επιβεβαιώ-
σει εκ νέου ότι είμαστε ενωμένοι. Ας στρωθού-
με, λοιπόν, στη δουλειά για να διασφαλίσουμε 
ότι αυτή η πανδημία αλλάζει το πεπρωμένο μας 
προς το καλύτερο.
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