
AD\1214132EL.docx PE653.814v02-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

2020/1998(BUD)

30.9.2020

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
οικονομικό έτος 2021 
(2020/1998(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Andżelika Anna Możdżanowska



PE653.814v02-00 2/8 AD\1214132EL.docx

EL

PA_NonLeg



AD\1214132EL.docx 3/8 PE653.814v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. ζητεί έναν ισχυρό και φιλόδοξο προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2021, ώστε να 
μετριαστούν οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 και να 
στηριχθεί η ανάκαμψη της Ένωσης, να ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και 
περιφερειακή σύγκλιση, η συνοχή και η ανθεκτικότητα, να στηριχθεί η δίκαιη, χωρίς 
αποκλεισμούς και βιώσιμη ανάπτυξη και να επιταχυνθεί η υλοποίηση των βασικών 
προτεραιοτήτων και στόχων της Ένωσης, όπως η κοινωνική, οικονομική και εδαφική 
συνοχή και η περιφερειακή ανάπτυξη, η δράση για το κλίμα, η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, η Συμφωνία του Παρισιού, η αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας», 
η δίκαιη μετάβαση σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα έως 
το 2050, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η καινοτομία και η διαχείριση της 
μετανάστευσης στη βάση της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της κοινής ευθύνης· 
τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 έχει δημιουργήσει πολλαπλές νέες και απροσδόκητες 
κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις στις οποίες η Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει 
να αποκριθούν με αποφασιστικότητα και να παράσχουν δίκαιες και αποτελεσματικές 
λύσεις τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών·

2 επαναλαμβάνει τη θέση του για έναν προϋπολογισμό 2021 ύψους 192,1 
δισεκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 
την έκκλησή του για σημαντικές πρόσθετες πιστώσεις επιπλέον αυτής της θέσης, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης 
COVID-19· θεωρεί, εν προκειμένω, λυπηρή την έλλειψη φιλοδοξίας και 
αποφασιστικότητας που χαρακτηρίζει το σχέδιο προϋπολογισμού που προτείνει η 
Επιτροπή για το 2021, το οποίο εμφανίζει μείωση κατά 9,8 % σε σύγκριση με τον 
προϋπολογισμό του 2020 σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις και εμπεριέχει σημαντικές 
περικοπές σε πολιτικές και προγράμματα καίριας σημασίας της Ένωσης, όπως η 
συνοχή, η περιφερειακή ανάπτυξη, η γεωργία, η στήριξη των ΜΜΕ, η υγεία, η έρευνα 
και η καινοτομία· υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντισταθμίζονται οι 
περικοπές αυτές από τις συμπληρωματικές ενισχύσεις του «Next Generation EU» και 
ζητεί να υπάρξει σημαντική ενίσχυση των ανωτέρω πολιτικών και προγραμμάτων στον 
προϋπολογισμό του 2021·

3. υπενθυμίζει ότι η συνοχή αποτελεί κοινή αρμοδιότητα της ΕΕ και των κρατών μελών 
και ότι ως κύρια δημόσια επενδυτική πολιτική θα διαδραματίσει μείζονα ρόλο στον 
μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων και θα διαδραματίσει επίσης 
καίριο ρόλο στην πορεία ανάκαμψης από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19· 
τονίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι θεμελιώδης και η πλέον αναγνωρισμένη πολιτική η 
οποία έχει διαμορφώσει την Ένωση που γνωρίζουμε σήμερα, βασίζεται στην 
αλληλεγγύη και ότι ο στόχος της είναι να μειωθούν οι εναπομένουσες οικονομικές, 
κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών παράλληλα με την 
ενίσχυση της οικονομικής, εδαφικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας εντός της Ένωσης 
και των περιφερειών με στόχο μια αρμονικότερη ανάπτυξη που θα βοηθήσει την 



PE653.814v02-00 4/8 AD\1214132EL.docx

EL

Ένωση να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και ότι η επίτευξη 
αυτών των στόχων είναι δυνατή μόνο με επαρκή χρηματοδότηση· τονίζει εν 
προκειμένω ότι τα προγράμματα η διαχείριση των οποίων πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) παρέχουν 
στήριξη και συμβάλλουν σημαντικά σε βιώσιμες λύσεις για τη δίκαιη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τις 
επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, καθώς και στις ποιοτικές, ασφαλείς συνθήκες 
εργασίας και διαβίωσης των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ίσων ευκαιριών, της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και της εξάλειψης των διακρίσεων· υπογραμμίζει τον 
σημαντικό ρόλο των ΕΔΕΤ για την επίτευξη καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού 
μετασχηματισμού και οικολογικής μετάβασης, προς μια αποδοτική ως προς την 
ενέργεια και τους πόρους και κλιματικά ουδέτερη Ένωση: τονίζει ότι, προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των ΕΔΕΤ, είναι σημαντικό οι αρχές των κρατών μελών 
σε όλα τα επίπεδα να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και σε σύμπραξη με τους 
εργοδότες, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους πανεπιστημιακούς, τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους συμφεροντούχους·

4. σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός για το έτος 2021 ξεκινά τη νέα περίοδο 
προγραμματισμού 2021-2027 και θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις αρχές και τις 
προτεραιότητες του επικαιροποιημένου και αναπροσανατολισμένου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και να συμβάλλει αποτελεσματικά στον μετριασμό 
των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 κατά τρόπο 
δίκαιο, βιώσιμο, ανθεκτικό και χωρίς αποκλεισμούς, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
εξετάζει τους δημοσιονομικούς κανόνες και τις αρχές που θα εξασφαλίζουν άμεση και 
αποτελεσματική εφαρμογή που θα είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες των 
περιφερειών· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να εγκριθούν το συντομότερο 
δυνατόν οι αναγκαίες κανονιστικές ρυθμίσεις και τα έγγραφα με τα οποία δίνεται 
συνέχεια·

5 τονίζει την ανάγκη για ενισχυμένα και στοχευμένα μέτρα έκτακτης ανάγκης για την 
ταχεία και αποτελεσματική στήριξη των πολιτών, των εργαζομένων, των 
αυτοαπασχολούμενων και των τομέων που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση 
COVID-19, προκειμένου να αποφευχθούν ακόμη μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των 
κρατών μελών και των περιφερειών· ζητεί να αυξηθούν σημαντικά οι πόροι για την 
καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, 
της φτώχειας και της ανεργίας, και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους νέους και στις 
ευάλωτες ομάδες·

6. αναγνωρίζει τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το Μέσο 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Next Generation EU) ως σημαντικό πρώτο βήμα 
προς μια δίκαιη, βιώσιμη και ανθεκτική ανάκαμψη της Ένωσης χωρίς αποκλεισμούς· 
εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για τις μαζικές περικοπές στη συνιστώσα 
επιχορηγήσεων του μέσου «Next Generation EU» στην τελική συμφωνία που 
διατάραξαν σοβαρά την ισορροπία μεταξύ επιχορηγήσεων και δανείων, και οδήγησαν 
σε μαζικές περικοπές στις συμπληρωματικές ενισχύσεις για το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη», το InvestEU, την αγροτική ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ), το REACT-EU και το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), την απόσυρση των συμπληρωματικών ενισχύσεων 
για το πρόγραμμα EU4Health, τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς 
Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) και την ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και την πλήρη 
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κατάργηση του Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας· τονίζει ότι οι περικοπές αυτές θα 
υπονομεύσουν σοβαρά τις προσπάθειες ανάκαμψης·

7. υπογραμμίζει την ανάγκη να παρασχεθεί επαρκές επίπεδο πιστώσεων πληρωμών στον 
προϋπολογισμό για το έτος 2021, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τον όγκο των εκκρεμών 
αναλήψεων υποχρεώσεων στο τέλος του 2020, προκειμένου να αποφευχθεί η 
συσσώρευση ανεξόφλητων απαιτήσεων από το ΠΔΠ 2014-2020 και να χρηματοδοτηθεί 
η προκαταβολική κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19· 
σημειώνει ότι, λόγω των καθυστερήσεων στην υλοποίηση της περιόδου 
προγραμματισμού 2014-2020, οι περισσότερες σχετικές πληρωμές θα διακανονιστούν 
κατά τα έτη 2021-2022· υπογραμμίζει την αυξημένη ακρίβεια των προβλέψεων των 
κρατών μελών που πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη στον προϋπολογισμό για το έτος 
2021· θεωρεί, συνεπώς, ότι απαιτείται ένα αξιόπιστο σχέδιο πληρωμών για ολόκληρο 
το ΠΔΠ 2021-2027, το οποίο θα προβλέπει επαρκείς πληρωμές κατά τα πρώτα έτη του, 
με δυνατότητα μεταφοράς των αχρησιμοποίητων πληρωμών στα επόμενα έτη με τη 
βοήθεια ειδικών μέσων πέρα από τα ανώτατα όρια πληρωμών του ΠΔΠ·

8. επαναλαμβάνει ότι η αναθεώρηση του συστήματος ιδίων πόρων της Ένωσης και η 
θέσπιση μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων από 1ης Ιανουαρίου 2021, βάσει νομικά 
δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος, είναι απολύτως απαραίτητη για να καλυφθούν οι 
αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες που αφορούν την υποστήριξη της ανάκαμψης και 
την επίτευξη άλλων προτεραιοτήτων και στόχων της Ένωσης· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να καταλήξουν χωρίς χρονοτριβή σε συμφωνία για την αύξηση των ανώτατων 
ορίων των ιδίων πόρων και να εγκρίνουν ταχέως τις νομοθετικές προτάσεις που θα 
καθιερώσουν τους νέους ίδιους πόρους·

9. εκφράζει ικανοποίηση για την ενισχυμένη ευελιξία και την απλούστευση των 
προγραμμάτων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής – αυξημένη συγχρηματοδότηση, 
χρήση των κονδυλίων της ΕΕ για την καταπολέμηση της κρίσης – που θεσπίστηκε τον 
Μάρτιο και τον Απρίλιο 2020 και πιστεύει ότι η ευελιξία αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί 
και στο ΠΔΠ 2021-2027 ως μηχανισμός που θα λειτουργήσει ως μέτρο διασφάλισης 
της οικονομίας της Ένωσης σε μια ταραχώδη και απρόβλεπτη περίοδο, χωρίς να 
θίγονται οι θεμελιώδεις αρχές και στόχοι της πολιτικής συνοχής και με πλήρη τήρηση 
των εφαρμοστέων κανόνων για τη χρηστή διαχείριση των πόρων και τη διαφάνεια στη 
χρήση τους·

10. λαμβάνει υπό σημείωση τα εγκριθέντα μέτρα ανάκαμψης και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τα μέτρα που έχουν ήδη εγκριθεί, όπως η επέκταση του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της ΕΕ για την κάλυψη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της 
δημόσιας υγείας που θα εξασφαλίσει τη διάθεση σχεδόν 800 εκατομμυρίων ευρώ το 
2020 και η πρωτοβουλία επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (CRII και 
CRII +), μέτρα που αποσκοπούν στην παροχή ρευστότητας ύψους 8 δισεκατομμυρίων 
ευρώ για την επιτάχυνση της πραγματοποίησης ευρωπαϊκών δημόσιων επενδύσεων 
ύψους έως και 37 δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να υποστηριχθούν οι πολίτες, οι 
περιφέρειες και οι χώρες που έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία του κορονοϊού·

11. αναγνωρίζει τη σημασία του νομοθετικού ψηφίσματος της 17ης Απριλίου 20201 με το 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0050.
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οποίο εγκρίθηκαν ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας όσον αφορά τη 
χρήση των ΕΔΕΤ για την αντιμετώπιση της επιδημικής έξαρσης COVID-19· σημειώνει 
ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση της εφαρμογής τους και, ως εκ τούτου, 
την αύξηση των αναγκών σε πιστώσεις πληρωμών, οι οποίες πρέπει να 
αντικατοπτριστούν στον προϋπολογισμό για το έτος 2021· θεωρεί ότι τα ειδικά μέτρα 
που απέφεραν αξιοσημείωτα αποτελέσματα θα πρέπει να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούνται·

12. εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση της Επιτροπής να μην ζητήσει από τα κράτη 
μέλη την επιστροφή των προχρηματοδοτήσεων που δεν δαπανήθηκαν και 
καταβλήθηκαν στην αρχή του έτους, δηλαδή τη διάταξη σύμφωνα με την οποία τα 
κράτη μέλη δεν χρειάζεται να επιστρέψουν τα κονδύλια που απομένουν από τις 
προγραμματισμένες δαπάνες στην Επιτροπή, διότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στην εκτέλεση των υπό ανάπτυξη σχεδίων, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι μπορεί να δημιουργήσει οικονομικό έλλειμμα στον 
προϋπολογισμό του 2020 (η προχρηματοδότηση αποτελεί έσοδο για ειδικό προορισμό 
για τον προϋπολογισμό της ΕΕ) και, κατά συνέπεια, να οδηγήσει σε αυξημένη ανάγκη 
για πιστώσεις πληρωμών στον προϋπολογισμό για το έτος 2021· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαία η επαρκής προχρηματοδότηση για τα προγράμματα συνοχής του ΠΔΠ 2014-
2020 στο επίπεδο του 3 % όπως απορρέει από τις ισχύουσες νομοθετικές πράξεις·

13. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής συνοχής, δεδομένου ότι 
αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο γεφύρωσης των διαφορών που εξακολουθούν να 
υφίστανται οι γυναίκες στην κοινωνία μας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή 
τους στην αγορά εργασίας· ζητεί να αναπτυχθούν εργαλεία για την κατάρτιση 
προϋπολογισμού με συνεκτίμηση του φύλου σε επίπεδο Ένωσης·

14. επικροτεί την πρόταση για τη δημιουργία του προγράμματος REACT-EU, το οποίο θα 
διαθέσει πρόσθετους πόρους στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, καθώς και στο ΤΕΒΑ για την 
καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19· ζητεί να εφαρμοστεί ταχέως 
το πρόγραμμα και οι πληρωμές να αρχίσουν το συντομότερο δυνατόν το 2021·

15. καλεί τα κράτη μέλη να μοιραστούν με σαφήνεια και αποφασιστικότητα τις φιλοδοξίες 
και τις προσδοκίες τους μετά την κρίση, καθώς και να αναγνωρίσουν τον κοινό τους 
ρόλο στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ, η οποία 
θα επιτρέψει στη συνέχεια υψηλής ποιότητας και μετρήσιμα αποτελέσματα που θα 
οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και γενική ευημερία·

16. ζητεί να παρασχεθεί περισσότερη άμεση χρηματοδότηση για τις ευρωπαϊκές πόλεις, ως 
σημαντικούς μοχλούς ανάκαμψης, καθώς και για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που 
σχετίζονται με το κλίμα.
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