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Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 ***I
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά 
με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 (COM(2021)0634 – C9-0379/2021 – 
2021/0328(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2021)0634),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 165 παράγραφος 4 και 166 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 
τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0379/2021),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
8ης Δεκεμβρίου 20211,

– αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του 
εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 10ης Δεκεμβρίου 2021, να εγκρίνει τη 
θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Προϋπολογισμών της 17ης Νοεμβρίου 
2021 σχετικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό 
όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για την έγκριση απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα. 



– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A9-0322/2021),

Α. εκτιμώντας ότι για λόγους επείγουσας ανάγκης δικαιολογείται να προχωρήσει στην 
ψηφοφορία πριν από τη λήξη της προθεσμίας οκτώ εβδομάδων που θεσπίζεται στο 
άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται 
στο παρόν ψήφισμα, η οποία θα δημοσιευθεί στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα, η 
οποία θα δημοσιευθεί στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.



P9_TC1-COD(2021)0328

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 
14 Δεκεμβρίου 2021 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2021/… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας (2022)

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του 
Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, την απόφαση (ΕΕ) 2021/2316.)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 

χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας (2022) - Απόφαση (ΕΕ) 2021/2316

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν ότι ο ελάχιστος επιχειρησιακός 

προϋπολογισμός για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας (2022) καθορίζεται σε 

8 εκατομμύρια EUR. Από το ποσό αυτό, 3 εκατομμύρια EUR θα προέλθουν από τον ετήσιο 

προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για το 2022 και 5 εκατομμύρια EUR 

θα προέλθουν από τον ετήσιο προϋπολογισμό του προγράμματος Erasmus + για το 2022. 

Επιπλέον, οι συννομοθέτες δεσμεύονται να διατηρήσουν το Ευρωπαϊκό Έτος ως μόνιμη 

παρακαταθήκη και μετά το 2022. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της αρμόδιας για τον 

προϋπολογισμό αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 314 ΣΛΕΕ, κάθε πρόσθετη χρηματοδότηση 

πέραν του έτους 2022 θα πρέπει να προσδιοριστεί στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027.



Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Έτους 

Νεολαίας (2022) - Απόφαση (ΕΕ) 2021/2316

Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι συννομοθέτες έχουν συμφωνήσει να καθορίσουν ελάχιστο 

επιχειρησιακό προϋπολογισμό ύψους 8 εκατομμυρίων EUR για την υλοποίηση του 

Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας (2022), με την επιφύλαξη της δυνατότητας καταβολής 

συμπληρωματικών συνεισφορών πέραν του ποσού των 8 εκατομμυρίων EUR από άλλα 

σχετικά προγράμματα και μέσα της Ένωσης.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα πραγματοποιεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Έτους απολογισμό τον 

οποίο θα επικαιροποιεί τακτικά, εκθέτοντας τις δυνητικές και πραγματικές συνεισφορές των 

προγραμμάτων και μέσων της ΕΕ στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας και 

υποβάλλοντας εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες. Η πρόοδος όσον αφορά τη 

χρησιμοποίηση των συνεισφορών από τα προγράμματα της Ένωσης θα παρουσιάζεται 

τακτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι συνεισφορές αυτές θα πρέπει να 

θεωρηθούν συμπληρωματικές και υπερβαίνουσες τον ελάχιστο επιχειρησιακό προϋπολογισμό 

των 8 εκατομμυρίων EUR.


