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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 
2021 – τμήμα III (2019/2213 (BUD))

Κύριε Van Overtveldt,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέλαβε να 
υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Με γραπτή διαδικασία των συντονιστών, της 23ης 
Μαρτίου 2020, η επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση υπό μορφή 
επιστολής.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης αποφάσισε να 
καλέσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις.

Με εξαιρετική εκτίμηση, 

Younous Omarjee
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, η οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή αναγνωρίζονται ως τα βασικά στοιχεία της αρμονικής ανάπτυξης 
της Ένωσης και ότι το ΠΔΠ αυτό καθαυτό θα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τον εν 
λόγω στόχο της ΕΕ·

1. υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021 θα είναι ο πρώτος 
προϋπολογισμός της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027 και θα πρέπει να δίνει σαφές 
μήνυμα και να απεικονίζει σαφώς τη θέση του Κοινοβουλίου για τα επόμενα επτά έτη, 
να αντικατοπτρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης και να εξασφαλίζει την 
υλοποίηση των προγραμμάτων της ΕΕ που στηρίζουν και ενισχύουν την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή· υπενθυμίζει ότι τα εν λόγω προγράμματα και πολιτικές 
υποστηρίζουν και συμβάλλουν σημαντικά σε βιώσιμες λύσεις για την οικονομική 
ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, καθώς και στις ασφαλείς 
συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ίσων 
ευκαιριών και της μη εισαγωγής διακρίσεων·

2. θεωρεί ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 
και περιφερειακής ανάπτυξης εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλή προστιθέμενη αξία όσον 
αφορά το μερίδιο της χρηματοδότησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση· και 
συμβάλλουν σε προτεραιότητες και στόχους της ΕΕ όπως η Πράσινη Συμφωνία, η 
καινοτομία και η ψηφιακή οικονομία· τονίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη, η οικονομική 
ανάπτυξη και η συνεχής επιδίωξη της συνολικής και χωρίς αποκλεισμούς συνοχής, με 
τη μείωση των διαφορών και των ανισοτήτων στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες της 
Ευρώπης, αποτελούν καθολικούς και θεμελιώδεις στόχους της ύπαρξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. επαναλαμβάνει ότι χρειάζονται επαρκή κονδύλια για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, 
καθώς και για τη φιλόδοξη, δίκαιη, ομαλή και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη· υπενθυμίζει εν προκειμένω τη συνεισφορά της πολιτικής 
συνοχής σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που προωθούν τη μεταφορά 
προηγμένων τεχνολογιών·  σημειώνει ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί το Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) μέσω του εφοδιασμού του με επαρκή οικονομικά μέσα, 
ώστε να μην μείνει κανένας πίσω και να μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στα 
κράτη μέλη για να προστατευθούν οι πολίτες στις περιφέρειες παραγωγής άνθρακα και 
στις ρυπασμένες βιομηχανικές περιοχές, αλλά και στις νησιωτικές και απομακρυσμένες 
περιοχές, που είναι περισσότερο ευάλωτοι στην κλιματική μετάβαση· υπογραμμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη εξασφάλισης των χρηματοδοτικών πόρων ήδη για το 
έτος 2021, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν υπονομεύονται «παραδοσιακές» και 
βασικές πολιτικές όπως η πολιτική συνοχής και η κοινή γεωργική πολιτική. Επιπλέον, 
επαναλαμβάνει το αίτημά του για ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για να εξασφαλιστεί η 
συνέχιση της χρηματοδότησης σε περίπτωση που το τρέχον ΠΔΠ πρέπει να παραταθεί 
πέραν του 2020, και ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει αμελλητί το εν λόγω 
σχέδιο προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις κατά την έναρξη των νέων 
προγραμμάτων και να διασφαλιστεί η ομαλή και συνεχής στήριξη των δικαιούχων·

4. σημειώνει ότι ο οικονομικός αντίκτυπος της παγκόσμιας εξάπλωσης του Covid-19 το 
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2020 προβλέπεται ότι πιθανώς θα οδηγήσει σε νέες περιόδους ύφεσης σε περισσότερα 
του ενός κράτη μέλη, και, συνεπώς, θα πρέπει να διατεθούν έκτακτοι οικονομικοί πόροι 
για τον σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2021.


