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Αξιότιμε κύριε Van Overtveldt,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ανέλαβε 
να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Κατά τη συνεδρίασή της στις 24 Σεπτεμβρίου 
2020, η επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων εξέτασε το ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 19 
Νοεμβρίου 2020. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση1, αποφάσισε να καλέσει την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Antonio Tajani

1 Ήταν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία: Antonio Tajani (πρόεδρος και συντάκτης γνωμοδότησης), 
Gabriele Bischoff (1ος αντιπρόεδρος), Giuliano Pisapia (3ος αντιπρόεδρος), Gerolf Annemans, Damian 
Boeselager, Geert Bourgeois, Gilles Boyer (αναπληρωτής του Charles Goerens, 2ου αντιπροέδρου), Fabio 
Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, 
Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Maite Pagazaurtundúa 
(αναπληρώτρια του Guy Verhofstadt), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek 
Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer 
Wieland.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. υπογραμμίζει τη σημασία της ανάληψης δράσης προς το συμφέρον των Ευρωπαίων 
πολιτών και τονίζει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στην κατάρτιση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου στο πλαίσιο αυτό· χαιρετίζει 
τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για 
τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027·

2. στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει επίσης τις διατάξεις που επιτρέπουν καλύτερο 
κοινοβουλευτικό έλεγχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικότερα, τις συμφωνηθείσες 
διατάξεις σχετικά με τον ενισχυμένο δημοσιονομικό έλεγχο της δαπάνησης των 
κονδυλίων του μέσου Next Generation EU και την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον δημοσιονομικό 
έλεγχο των νέων προτάσεων βάσει του άρθρου 122 της ΣΛΕΕ που ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης· επιδοκιμάζει τον 
συμφωνηθέντα, νομικά δεσμευτικό χάρτη πορείας για την καθιέρωση νέων ιδίων πόρων 
κατά την επόμενη επταετία· επιπλέον, χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που 
επιτεύχθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το 
κράτος δικαίου στα κράτη μέλη·

3. επισημαίνει ότι η συμφωνία σχετικά με τη δέσμη ΠΔΠ αποτελεί ιστορικό βήμα για τη 
διαδικασία περαιτέρω ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εμμένει στη σημασία 
όλων των πολιτικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για τη θέσπιση 
μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων και του μηχανισμού αιρεσιμότητας για το κράτος 
δικαίου· τονίζει ότι όλα τα στοιχεία της δέσμης ΠΔΠ πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα 
με την αρχή της αμοιβαίας καλόπιστης συνεργασίας όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της 
ΣΕΕ·

4. υπενθυμίζει το αίτημά του για ευθυγράμμιση της περιόδου του ΠΔΠ με τη διάρκεια της 
νομοθετικής θητείας του Κοινοβουλίου και της εντολής της Επιτροπής· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι το ζήτημα αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί μέχρι στιγμής και 
θεωρεί ότι θα πρέπει να εκτιμηθεί εκ νέου με την ευκαιρία της ενδιάμεσης 
επανεξέτασης του ΠΔΠ 2021-2027·

5. επαναλαμβάνει το αίτημά του για ενεργοποίηση της μεταβατικής ρήτρας που 
προβλέπεται στο άρθρο 312 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, ώστε να επιτραπεί στο 
Συμβούλιο να εγκρίνει τον κανονισμό για το ΠΔΠ με ειδική πλειοψηφία και 
υπενθυμίζει, επίσης, τις προτάσεις του για εφαρμογή της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας για την έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ·

6. προτείνει να αξιοποιηθεί η δυναμική της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, η 
οποία θα πρέπει να δρομολογηθεί κατά τη διάρκεια της γερμανικής Προεδρίας του 
Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν με άλλα θεσμικά όργανα, τους πολίτες και 
την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών της ΕΕ, που αντικατοπτρίζουν τις διαφορές 
απόψεων σε ολόκληρη την ΕΕ και αντιπροσωπεύουν τη γεωγραφική και δημογραφική 
πολυμορφία της ΕΕ και των κρατών μελών της, μεταξύ άλλων, οι δημοκρατικές και 
συνταγματικές προκλήσεις που συνδέονται με τη θεσμική δομή του μέσου ανάκαμψης 
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και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για το ΠΔΠ και τους ιδίους πόρους γενικότερα, 
με στόχο την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτές τις 
διαδικασίες.


