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Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, διοργανική συμφωνία, μέσο ανάκαμψης της ΕΕ 
και κανονισμός για το κράτος δικαίου
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις πολιτικές συμφωνίες, 
συμπεριλαμβανομένων κοινών και 
μονομερών δηλώσεων, στις οποίες 
κατέληξαν οι συννομοθέτες σχετικά με τον 
κανονισμό για το κράτος δικαίου στις 5 
Νοεμβρίου και σχετικά με το ΠΔΠ, τη 
διοργανική συμφωνία και το EURI στις 10 
Νοεμβρίου· επισημαίνει ότι οι εν λόγω 
ιστορικές πολιτικές συμφωνίες 
προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

• πρωτοφανή δέσμη μέτρων 
ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ 
που περιέχει το ΠΔΠ 2021-2027 
(με κονδύλια ύψους 
1 074 δισεκατομμύρια EUR που 
τείνουν σταδιακά στα 1085 
δισεκατομμύρια EUR), σε 
συνδυασμό με το Μέσο 
Ανάκαμψης (750 δισεκατομμύρια 
EUR)·

• 16 δισεκατομμύρια EUR 
συμπληρωματικής ενίσχυσης στο 
ΠΔΠ 2021-2027 προς διανομή σε 
εμβληματικά προγράμματα της ΕΕ 
που έχει υποδείξει το ΕΚ 
(EU4Health, «Ορίζων Ευρώπη», 
Erasmus +, Ταμείο για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των 
συνόρων, Frontex, InvestEU, 
«Δικαιώματα και αξίες», 
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«Δημιουργική Ευρώπη», 
ανθρωπιστική βοήθεια και 
Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης 
και Διεθνούς Συνεργασίας) και 
προς ενίσχυση της δημοσιονομικής 
ανταπόκρισης σε απρόβλεπτα 
γεγονότα·

• νομικά δεσμευτικό οδικό 
χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων 
πόρων κατά τη διάρκεια του 
επόμενου ΠΔΠ οι οποίοι θα πρέπει 
να είναι, τουλάχιστον, επαρκείς για 
την κάλυψη του μελλοντικού 
κόστους αποπληρωμής (αρχικό 
κεφάλαιο και τόκους) του μέσου 
ανάκαμψης της ΕΕ·

• νομικά δεσμευτικό ελάχιστο 
μερίδιο το οποίο, για τις δαπάνες 
για το κλίμα θα ανέρχεται στο 30 % 
τουλάχιστον του ΠΔΠ και του 
NGEU και για τις δαπάνες για τη 
βιοποικιλότητα στο 7,5 % το 2024 
και στο 10 % από το 2026 και μετά 
του ΠΔΠ·

• στοιχεία για την 
παρακολούθηση των δαπανών 
σχετικά με την ισότητα των φύλων 
και την ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου·

• ενίσχυση του ρόλου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
αρχής, στη [διαχείριση] του Μέσου 
Ανάκαμψης της ΕΕ και των 
εξωτερικών εσόδων για ειδικό 
προορισμό, καθώς και στη θέσπιση 
μελλοντικών μέσων έκτακτης 
ανάγκης που θα βασίζονται στο 
άρθρο 122 της ΣΛΕΕ·

• λειτουργούσες 
προϋποθέσεις κράτους δικαίου·

«Δικαιώματα και αξίες», 
«Δημιουργική Ευρώπη», 
ανθρωπιστική βοήθεια και 
Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης 
και Διεθνούς Συνεργασίας) και 
προς ενίσχυση της δημοσιονομικής 
ανταπόκρισης σε απρόβλεπτα 
γεγονότα·

• νομικά δεσμευτικό οδικό 
χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων 
πόρων κατά τη διάρκεια του 
επόμενου ΠΔΠ οι οποίοι θα πρέπει 
να είναι, τουλάχιστον, επαρκείς για 
την κάλυψη του μελλοντικού 
κόστους αποπληρωμής (αρχικό 
κεφάλαιο και τόκους) του μέσου 
ανάκαμψης της ΕΕ·

• νομικά δεσμευτικό ελάχιστο 
μερίδιο το οποίο, για τις δαπάνες 
για το κλίμα θα ανέρχεται στο 30 % 
τουλάχιστον του ΠΔΠ και του 
NGEU και για τις δαπάνες για τη 
βιοποικιλότητα στο 7,5 % το 2024 
και στο 10 % από το 2026 και μετά 
του ΠΔΠ·

• στοιχεία για την 
παρακολούθηση των δαπανών 
σχετικά με την ισότητα των φύλων 
και την ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου·

• ενίσχυση του ρόλου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
αρχής, στη [διαχείριση] του Μέσου 
Ανάκαμψης της ΕΕ και των 
εξωτερικών εσόδων για ειδικό 
προορισμό, καθώς και στη θέσπιση 
μελλοντικών μέσων έκτακτης 
ανάγκης που θα βασίζονται στο 
άρθρο 122 της ΣΛΕΕ·

• λειτουργούσες 
προϋποθέσεις κράτους δικαίου·

Or. en



AM\1220823EL.docx PE661.562v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL


