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3. υπενθυμίζει ότι η Ένωση 
παραμένει θεσμικά ανεπαρκής για την 
αντιμετώπιση παραβιάσεων της 
δημοκρατίας, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και 
σχετικών φαινομένων οπισθοδρόμησης 
στα κράτη μέλη· εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για την αδυναμία του 
Συμβουλίου να σημειώσει ουσιαστική 
πρόοδο όσον αφορά την επιβολή των 
αξιών της Ένωσης στο πλαίσιο των εν 
εξελίξει διαδικασιών του άρθρου 7 ΣΕΕ· 
επισημαίνει ότι η μη αποτελεσματική 
εφαρμογή του άρθρου 7 ΣΕΕ από το 
Συμβούλιο επιτρέπει, ουσιαστικά, τη 
συνεχή απόκλιση από τις αξίες που 
απορρέουν από το άρθρο 2 ΣΕΕ· 
επισημαίνει με ανησυχία τον 
κατακερματισμένο χαρακτήρα της 
εργαλειοθήκης της Ένωσης στον τομέα 
αυτό και ζητεί τον εξορθολογισμό και την 
ορθή επιβολή της· 

3. τονίζει ότι η Ένωση είναι καλά 
εξοπλισμένη για την αντιμετώπιση 
παραβιάσεων των δημοκρατικών και 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους 
δικαίου και πιστεύει ότι τα σχετικά άρθρα 
των Συνθηκών όσον αφορά τα ένδικα 
μέσα και τις κυρώσεις κατά κρατών 
μελών είναι ήδη εξαντλητικά· υπενθυμίζει 
ότι οι μόνες διαθέσιμες διαδικασίες για 
τη μεταχείριση κρατών μελών που δεν 
εκπληρώνουν υποχρέωσή τους βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας είναι εκείνες που 
καθορίζονται στις ίδιες τις Συνθήκες.
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15. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
στα συμπεράσματά του της 21ης Ιουλίου 
2020, αποδυνάμωσε τον μηχανισμό 
δημοσιονομικής αιρεσιμότητας τον οποίο 
πρότεινε η Επιτροπή· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του να διασφαλιστεί ότι οι 
συστημικές παραβιάσεις των αξιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ είναι 
ασύμβατες με την ενωσιακή 
χρηματοδότηση· τονίζει ότι είναι 
αναγκαία η αντίστροφη ειδική πλειοψηφία 
για την προστασία του προϋπολογισμού 
της Ένωσης, και ότι χωρίς αυτήν 
απειλείται η αποτελεσματικότητα του 
νέου μηχανισμού δημοσιονομικής 
αιρεσιμότητας· ζητεί, η εφαρμογή των 
δημοσιονομικών όρων να συνοδεύεται 
από μέτρα που αποσκοπούν στον 
μετριασμό των πιθανών επιπτώσεων σε 
μεμονωμένους δικαιούχους της ενωσιακής 
χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων στις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· 
υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός 
δημοσιονομικής αιρεσιμότητας δεν 
μπορεί να αντικατασταθεί μόνον από τον 
προτεινόμενο ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να τηρήσει τη δέσμευση που 
ανέλαβε με τη Δήλωση του Σιμπίου της 

15. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
στα συμπεράσματά του της 21ης Ιουλίου 
2020, υιοθέτησε τον μηχανισμό 
δημοσιονομικής αιρεσιμότητας τον οποίο 
πρότεινε η Επιτροπή· υπενθυμίζει ότι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να 
εφαρμόζει ειδική πλειοψηφία για την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης· ζητεί, η εφαρμογή της 
δημοσιονομικής αιρεσιμότητας να 
συνοδεύεται από μέτρα που αποσκοπούν 
στον μετριασμό των πιθανών επιπτώσεων 
σε μεμονωμένους δικαιούχους της 
ενωσιακής χρηματοδότησης·
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9ης Μαΐου 2019, ότι θα προασπίζεται τη 
δημοκρατία και το κράτος δικαίου·
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