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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. αναγνωρίζει την ανάγκη να συνεχίσει ο προϋπολογισμός της ΕΕ να στηρίζει την 
ανάκαμψη, τη σύγκλιση, τη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και άλλες προτεραιότητες της ΕΕ, όπως 
η κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή και η περιφερειακή ανάπτυξη, η δράση 
για το κλίμα, η ψηφιοποίηση και η καινοτομία, η ασφάλεια και η διαχείριση της 
μετανάστευσης, ενώ αναγνωρίζει επίσης ότι η πανδημία COVID-19 έχει δημιουργήσει 
μια νέα και απροσδόκητη πρόκληση στην οποία η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να 
αποκριθούν με αποφασιστικότητα και να παράσχουν λύσεις σε επίπεδο ΕΕ·

2. υπενθυμίζει ότι η συνοχή αποτελεί κοινή αρμοδιότητα της ΕΕ και των κρατών μελών 
και ότι ως κύρια δημόσια επενδυτική πολιτική θα διαδραματίσει μείζονα ρόλο στην 
ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19· τονίζει ότι η πολιτική συνοχής βασίζεται 
στην αλληλεγγύη και ότι ο στόχος της είναι να μειωθούν οι οικονομικές, κοινωνικές και 
εδαφικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και εντός της ΕΕ και των περιφερειών· 
τονίζει εν προκειμένω ότι τα προγράμματα η διαχείριση των οποίων πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) παρέχουν στήριξη 
και συμβάλλουν σημαντικά σε βιώσιμες λύσεις για την δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομική ανάπτυξη, 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·

3. 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, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να εξετάζει προσεκτικά τους διαθέσιμους πόρους, καθώς και τους 
δημοσιονομικούς κανόνες και τις αρχές που θα εξασφαλίζουν ρεαλιστική, άμεση και 
ικανοποιητική εφαρμογή·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να παρασχεθεί επαρκές επίπεδο πιστώσεων πληρωμών στον 
προϋπολογισμό για το έτος 2021 προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση 
ανεξόφλητων απαιτήσεων από το ΠΔΠ 2014-2020· σημειώνει ότι, λόγω των 
καθυστερήσεων στην υλοποίηση της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, οι 
περισσότερες επιστροφές θα γίνουν κατά τα έτη 2021-2022·

5. εκφράζει ικανοποίηση για την ενισχυμένη ευελιξία στην πολιτική 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·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έχουν ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο, όπως η επέκταση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την κάλυψη 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας που θα εξασφαλίσει 
την 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·

7. εκφράζει επιδοκιμασία για το νομοθετικό ψήφισμα της 17ης Απριλίου 2020 με ο 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·

8. 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, 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·

9. καλεί τα κράτη μέλη να μοιραστούν με σαφήνεια και αποφασιστικότητα τα σχέδια, 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.


