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7. θεωρεί ότι το σκέλος των εσόδων 
του προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως εργαλείο για την 
επίτευξη των πολιτικών της ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να 
καλυφθούν οι συμπληρωματικές δαπάνες 
που προέκυψαν λόγω της κρίσης και να 
μετριαστεί η κυριαρχία των συνεισφορών 
βάσει ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ , 
από το 2021, θα απαιτηθεί να 
διαδραματίσουν βασικό ρόλο νέοι 
πρόσθετοι ίδιοι πόροι που διοχετεύονται 
απευθείας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως 
γενικά έσοδα θεωρεί ότι η απουσία νέων 
ιδίων πόρων θα έχει αρνητικές πολιτικές 
συνέπειες στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης για το 2021 και θα θέσει σε 
κίνδυνο τη νέα πολιτική ατζέντα της 
Επιτροπής· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι 
οι προτάσεις της Επιτροπής του Μαΐου 
2018 σχετικά με τους ίδιους πόρους ως ένα 
καλό σημείο εκκίνησης που πρέπει να 
εμβαθυνθεί ευρέως υπό το φως των 
προκλήσεων και της κρίσης του σήμερα· 
υπενθυμίζει, όπως διατυπώθηκε στην 
ενδιάμεση έκθεσή του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 και στο ψήφισμά του της 10ης 
Οκτωβρίου 2019, ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν θα εγκρίνει το ΠΔΠ 
2021-2027 χωρίς συμφωνία για τη 
μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων 
πόρων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
θέσπισης μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων·

7. θεωρεί ότι το σκέλος των εσόδων 
του προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως εργαλείο για την 
επίτευξη των πολιτικών της ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να 
καλυφθούν οι συμπληρωματικές δαπάνες 
που προέκυψαν λόγω της κρίσης και να 
μετριαστεί η κυριαρχία των συνεισφορών 
βάσει ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ , 
από το 2021, θα απαιτηθεί να 
διαδραματίσουν βασικό ρόλο νέοι 
πρόσθετοι ίδιοι πόροι που διοχετεύονται 
απευθείας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως 
γενικά έσοδα· θεωρεί ότι η απουσία νέων 
ιδίων πόρων θα έχει αρνητικές πολιτικές 
συνέπειες στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης για το 2021 και θα θέσει σε 
κίνδυνο τη νέα πολιτική ατζέντα της 
Επιτροπής· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, τις 
προτάσεις της Επιτροπής του Μαΐου 2018 
και του Μαΐου 2020 σχετικά με τους 
ίδιους πόρους ως ένα καλό σημείο 
εκκίνησης που πρέπει να εμβαθυνθεί 
ευρέως υπό το φως των προκλήσεων και 
της κρίσης του σήμερα· υπενθυμίζει, όπως 
διατυπώθηκε στην ενδιάμεση έκθεσή του 
της 14ης Νοεμβρίου 2018 και στο 
ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2019, 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα 
εγκρίνει το ΠΔΠ 2021-2027 χωρίς 
συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του 
συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης μιας 
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8. είναι πεπεισμένο ότι η τρέχουσα 
κρίση δεν θα πρέπει να υπονομεύσει τη 
φιλοδοξία να συνεχιστεί η πορεία προς τον 
στόχο της επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050, που απαιτεί 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 55 % σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990 έως το 2030· υπενθυμίζει 
ότι η έκθεση του 2019 σχετικά με το 
χάσμα των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου (Emissions Gap Report) του 
προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για 
το περιβάλλον (UNEP) ζητεί τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
κατά 7,6 % κάθε έτος σε παγκόσμιο 
επίπεδο, ώστε να περιοριστεί η αύξηση της 
θερμοκρασίας κάτω από τον 1,5°C, δηλαδή 
μείωση περίπου κατά 6,8 % κάθε έτος σε 
επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει ότι αποτελεί 
τεράστια πρόκληση, ιδίως όσον αφορά την 
αναγκαία βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη 
μετάβαση, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης 
των περιφερειών και των κρατών μελών 
της ΕΕ και να συνοδεύεται από δημιουργία 
θέσεων εργασίας σε μαζική κλίμακα· 
επιμένει ότι για να αντιμετωπιστεί με 
επιτυχία αυτή η άνευ προηγουμένου 
πρόκληση μέσα σε δέκα μόνο χρόνια, 
απαιτείται επείγουσα δράση, η οποία θα 
βασίζεται σε έναν ισχυρό προϋπολογισμό 
της ΕΕ από το 2021·

8. είναι πεπεισμένο ότι η τρέχουσα 
κρίση δεν θα πρέπει να υπονομεύσει τη 
φιλοδοξία να συνεχιστεί η πορεία προς τον 
στόχο της επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2040, που απαιτεί 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 70 % σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990 έως το 2030· υπενθυμίζει 
ότι η έκθεση του 2019 σχετικά με το 
χάσμα των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου (Emissions Gap Report) του 
προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για 
το περιβάλλον (UNEP) ζητεί τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
κατά 7,6 % κάθε έτος σε παγκόσμιο 
επίπεδο, ώστε να περιοριστεί η αύξηση της 
θερμοκρασίας κάτω από τον 1,5°C, δηλαδή 
μείωση περίπου κατά 6,8 % κάθε έτος σε 
επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει ότι αποτελεί 
τεράστια πρόκληση, ιδίως όσον αφορά την 
αναγκαία βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη 
μετάβαση, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης 
των περιφερειών και των κρατών μελών 
της ΕΕ και να συνοδεύεται από δημιουργία 
θέσεων εργασίας σε μαζική κλίμακα· 
επιμένει ότι για να αντιμετωπιστεί με 
επιτυχία αυτή η άνευ προηγουμένου 
πρόκληση μέσα σε δέκα μόνο χρόνια, 
απαιτείται επείγουσα δράση, η οποία θα 
βασίζεται σε έναν ισχυρό προϋπολογισμό 
της ΕΕ από το 2021·
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13. υπενθυμίζει τη θέση του ότι οι 
στόχοι του ΠΔΠ για την ενσωμάτωση των 
διαστάσεων του κλίματος και της 
βιοποικιλότητας πρέπει να υπερβούν τα 
επίπεδα των στοχευμένων μεριδίων 
δαπάνης όπως αυτά ορίζονται στην 
ενδιάμεση έκθεσή του· αποσκοπεί, 
συνεπώς, στην επίτευξη επιπέδου δαπανών 
για τη βιοποικιλότητα ύψους 10 % και 
επίπεδο δαπανών για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του κλίματος ύψους 30 % για το 
2021· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να θεσπίσει σαφή 
κριτήρια επιλεξιμότητας για μια νέα 
αυστηρή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία, 
υπό μορφή ενός κανονισμού-πλαισίου, για 
τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση 
των σχετικών δαπανών για το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα σύμφωνα με την αρχή του 
«μη βλάπτειν», από κοινού με τα 
αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα, κατά 
περίπτωση, και τον μηχανισμό 
επαλήθευσης για να εντοπίζονται πιθανές 
επιβλαβείς επιπτώσεις δράσεων της ΕΕ για 
τη βιοποικιλότητα και το κλίμα σύμφωνα 
με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού και την έκκλησή 
της για σταδιακή κατάργηση των άμεσων 
και έμμεσων επιδοτήσεων για τα ορυκτά 
καύσιμα·

13. υπενθυμίζει τη θέση του ότι οι 
στόχοι του ΠΔΠ για την ενσωμάτωση των 
διαστάσεων του κλίματος και της 
βιοποικιλότητας πρέπει να υπερβούν τα 
επίπεδα των στοχευμένων μεριδίων 
δαπάνης όπως αυτά ορίζονται στην 
ενδιάμεση έκθεσή του· αποσκοπεί, 
συνεπώς, στην επίτευξη επιπέδου δαπανών 
για τη βιοποικιλότητα ύψους τουλάχιστον 
10 % και επιπέδου δαπανών για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος 
ύψους τουλάχιστον 30 % για το 2021· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
Επιτροπή να θεσπίσει σαφή κριτήρια 
επιλεξιμότητας για μια νέα αυστηρή και 
ολοκληρωμένη μεθοδολογία, υπό μορφή 
ενός κανονισμού-πλαισίου, για τον 
προσδιορισμό και την παρακολούθηση των 
σχετικών δαπανών για το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα σύμφωνα με την αρχή του 
«μη βλάπτειν», από κοινού με τα 
αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα, κατά 
περίπτωση, και τον μηχανισμό 
επαλήθευσης για να εντοπίζονται πιθανές 
επιβλαβείς επιπτώσεις δράσεων της ΕΕ για 
τη βιοποικιλότητα και το κλίμα σύμφωνα 
με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού και την έκκλησή 
της για σταδιακή κατάργηση των άμεσων 
και έμμεσων επιδοτήσεων για τα ορυκτά 
καύσιμα·
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27. αναμένει ότι θα τεθεί σε εφαρμογή 
ένας ισχυρός ενωσιακός μηχανισμός 
σχετικά με τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα έως 
το 2021·

27. αναμένει ότι θα τεθεί σε εφαρμογή 
ένας ισχυρός ενωσιακός μηχανισμός 
σχετικά με τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα έως 
το 2021· τονίζει ότι το ΠΔΠ 2021-2027 θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρα 
αιρεσιμότητας για την προστασία της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η οποία 
θα εγγυάται ότι, προκειμένου να 
επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση της 
ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να 
συμμορφώνονται πλήρως με το άρθρο 2 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση·
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38. πιστεύει ότι ο μηχανισμός 
προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) θα 
πρέπει να εστιάσει τη χρηματοδότησή του 
στους τομείς της λειτουργίας των 
δημοκρατικών θεσμών, του κράτους 
δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και 
της δημόσιας διοίκησης· υπενθυμίζει ότι η 
Επιτροπή έχει συστήσει την έναρξη 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την 
Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, και 
ζητεί να θεσπιστούν κατάλληλες 
δημοσιονομικές διατάξεις για να 
υποστηριχθούν οι πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις και η ευθυγράμμιση με το 
κεκτημένο·

38. πιστεύει ότι ο μηχανισμός 
προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) θα 
πρέπει να εστιάσει τη χρηματοδότησή του 
στους τομείς της λειτουργίας των 
δημοκρατικών θεσμών, του κράτους 
δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και 
της δημόσιας διοίκησης· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι 
δόθηκε το πράσινο φως για την έναρξη 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την 
Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, και 
ζητεί να θεσπιστούν κατάλληλες 
δημοσιονομικές διατάξεις για να 
υποστηριχθούν οι πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις και η ευθυγράμμιση με το 
κεκτημένο·
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι οργανισμοί της ΕΕ στην 
υλοποίηση των στόχων της ενωσιακής 
πολιτικής και επιβεβαιώνει εκ νέου τη 
σημασία της χορήγησης επαρκούς και 
προβλέψιμης χρηματοδότησης και 
προσωπικού στους οργανισμούς αυτούς, 
προκειμένου να επιτελούν αποτελεσματικά 
τα καθήκοντά τους, ενώ απορρίπτει κάθε 
αναίτια και αυθαίρετη περικοπή των 
προϋπολογισμών τους σε πραγματικές 
τιμές· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος στην 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά την 
κλιματική αλλαγή, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Εργασίας στην προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, 
καθώς και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο και ο 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
στην υποστήριξη των αιτούντων άσυλο 
που αναζητούν προστασία στην Ευρώπη·

49. υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι οργανισμοί της ΕΕ στην 
υλοποίηση των στόχων της ενωσιακής 
πολιτικής και επιβεβαιώνει εκ νέου τη 
σημασία της χορήγησης επαρκούς και 
προβλέψιμης χρηματοδότησης και 
προσωπικού στους οργανισμούς αυτούς, 
προκειμένου να επιτελούν αποτελεσματικά 
τα καθήκοντά τους, ενώ απορρίπτει κάθε 
αναίτια και αυθαίρετη περικοπή των 
προϋπολογισμών τους σε πραγματικές 
τιμές· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος στην 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά την 
κλιματική αλλαγή, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Εργασίας στην προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
Άσυλο και ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων στην υποστήριξη των 
αιτούντων άσυλο που αναζητούν 
προστασία στην Ευρώπη, ο Οργανισμός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής 
Δικαιοσύνης  (Eurojust), και το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης 
Ναρκωτικών και Τοξικομανίας 
(ΕΚΠΝΤ), και ζητεί να αυξηθούν οι 
χρηματοδοτικοί πόροι και οι θέσεις 
προσωπικού για τους εν λόγω 
οργανισμούς·
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Έκθεση A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021 - τμήμα III
(2019/2213(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. σημειώνει ότι ανατίθενται ολοένα 
και περισσότερα καθήκοντα στους 
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της ασφάλειας, της επιβολής 
του νόμου και της συνεργασίας στον τομέα 
της ποινικής δικαιοσύνης· ζητεί αύξηση 
των χρηματοδοτικών πόρων και των 
θέσεων προσωπικού για τους εν λόγω 
οργανισμούς, ιδίως για τον Οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία 
στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης 
(Eurojust), την Ευρωπαϊκή Αστυνομική 
Υπηρεσία (Ευρωπόλ), την Ευρωπαϊκή 
Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL), τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης 
Ναρκωτικών και Τοξικομανίας 
(ΕΚΠΝΤ), καθώς και επαρκή 
χρηματοδότηση και επαρκές προσωπικό 
για τους οργανισμούς που θα εργαστούν 
για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας·

51. σημειώνει ότι ανατίθενται ολοένα 
και περισσότερα καθήκοντα στους 
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της ασφάλειας, της επιβολής 
του νόμου και της συνεργασίας στον τομέα 
της ποινικής δικαιοσύνης· ζητεί να 
διατηρηθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι και 
οι θέσεις προσωπικού για τους εν λόγω 
οργανισμούς, ιδίως για την Ευρωπαϊκή 
Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), την 
Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία 
(CEPOL) και τον Οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Κυβερνοασφάλεια (ENISA), καθώς και 
επαρκή χρηματοδότηση και επαρκές 
προσωπικό για τους οργανισμούς που θα 
εργαστούν για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας·
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