
 
Συμφωνία επί του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020: Αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής και υλοποίηση των άλλων προτεραιοτήτων της ΕΕ
 
Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2019 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Σήμερα, τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφώνησαν επί του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020. Το
γεγονός αυτό θα επιτρέψει στην ΕΕ να επικεντρώσει τους πόρους της στις προτεραιότητες που έχουν
σημασία για τους πολίτες: την κλιματική αλλαγή, την απασχόληση, τους νέους, την ασφάλεια και την
αλληλεγγύη στην ΕΕ. Ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους θα προετοιμάσει επίσης τη μετάβαση στον
επόμενο δημοσιονομικό κύκλο, καθώς θα είναι ο έβδομος και τελευταίος του τρέχοντος
μακροπρόθεσμου δημοσιονομικού κύκλου που αφορά την περίοδο 2014-2020.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο επίτροπο Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων, κ. Γκίντερ Χ.
Έτινγκερ: «Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020 εστιάζει στη συνέχεια – είναι ο τελευταίος στο
πλαίσιο του τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού και ο τελευταίος που πρότεινε και
διαπραγματεύθηκε η Επιτροπή Γιούνκερ. Θα διοχετεύσει πόρους εκεί όπου υπάρχουν ανάγκες. Θα
συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη
μόχλευση επενδύσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα επενδύσει στους νέους και θα καταστήσει την
Ευρώπη ασφαλέστερη. Όλες αυτές οι προτεραιότητες αντικατοπτρίζονται επίσης στην πρόταση της
Επιτροπής για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020. Θα πρέπει σήμερα να
εστιάσουμε στην έγκαιρη έγκριση του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού ώστε να μπορέσουμε
να παράσχουμε ασφάλεια και σταθερότητα στους δικαιούχους μας και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε
ενωσιακή προστιθέμενη αξία για όλους.»

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020 ανέρχεται σε 168,69 δισ. EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων
(κονδύλια τα οποία μπορεί να συμφωνηθούν βάσει συμβάσεων εντός συγκεκριμένου έτους) και σε
153,57 δισ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών (κονδύλια που θα καταβληθούν). Μερικά βασικά
χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:

Το 21 % του συνολικού προϋπολογισμού θα διατεθεί σε μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή θα
ενισχυθεί με 589,6 δισ. EUR (+5,6 % σε σύγκριση με το 2019). Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το
οποίο κατά παράδοση συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα, θα ενισχυθεί με
13,49 δισ. EUR (+8,8 % σε σύγκριση με το 2019). Το σκέλος «Ενέργεια» του μηχανισμού
«Συνδέοντας την Ευρώπη», που επενδύει στην ευρείας κλίμακας ανάπτυξη των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών μεταφοράς ενέργειας και στην
ανάπτυξη νέων υποδομών, θα ενισχυθεί με 1,28 δισ. EUR (+35 % σε σύγκριση με το 2019). Το
σκέλος «Μεταφορές» του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα ενισχυθεί με 2,58 δισ. EUR.

-

Σχεδόν το ήμισυ των κονδυλίων — 83,93 δισ. EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων (+4,1 % σε
σύγκριση με το 2019) — θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.
Εξ αυτών, 58,65 δισ. EUR (+2,5 % σε σύγκριση με το 2019) θα διατεθούν για τη μείωση των
οικονομικών ανισοτήτων εντός και μεταξύ των κρατών μελών, την τόνωση της ανάπτυξης, τη
δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της σύγκλισης μέσω των Ευρωπαϊκών
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).

-

Το ευρωπαϊκό σύστημα παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης Galileo θα υποστηριχθεί με 1,2 δισ.
EUR (+74,7 % σε σύγκριση με το 2019) προκειμένου να επεκτείνει τη διείσδυσή του στην αγορά σε
παγκόσμιο επίπεδο ώστε να φτάσει τους 1,2 δισ. χρήστες έως το τέλος του 2020.

-

Με κονδύλιο ύψους 255 εκατ. EUR θα παρασχεθούν κίνητρα σε ευρωπαϊκές εταιρείες προκειμένου
να συνεργαστούν για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογίας στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας.

-

Οι νέοι θα επωφεληθούν από διάφορα προγράμματα: θα διατεθούν 2,89 δισ. EUR στην εκπαίδευση
μέσω του προγράμματος Erasmus+ (+3,6 % σε σύγκριση με το 2019). Το Ευρωπαϊκό Σώμα
Αλληλεγγύης θα δημιουργήσει ευκαιρίες εθελοντισμού και εργασίας σε έργα είτε στη χώρα των
συμμετεχόντων είτε στο εξωτερικό με 166,1 εκατ. EUR (+15,9 % σε σύγκριση με το 2019).

-

Oι Ευρωπαίοι γεωργοί θα επωφεληθούν από κονδύλια ύψους 58,12 δισ. ευρώ.-

Η διαχείριση της ασφάλειας και της μετανάστευσης θα συνεχίσει να λαμβάνει στήριξη. Για-

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps_en
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps_en


παράδειγμα, 2,36 εκατ. EUR θα διατεθούν στο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, στο
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και στους οργανισμούς που εργάζονται στον τομέα αυτό (Ευρωπόλ,
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), EASO, eu-LISA).

Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020 (σε εκατ. EUR):

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
Προϋπολογισμός 2020
(ονομαστική μεταβολή σε % σε
σύγκριση με το 2019)

 Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη:  83.931 (+4,1 %)  72.351 (+7,1 %)

Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και
την απασχόληση  25.285 (+7,9 %)  22.308 (+8,7 %)

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική
συνοχή  58.646 (+2,5 %)  50.046 (+6,4 %)

2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι  59.907 (+0,4 %)  57.904 (+0,9 %)

Δαπάνες σχετικές με την αγορά και
άμεσες ενισχύσεις  43.410 (+0,5 %)  43.380 (+0,6 %)

3. Ασφάλεια και ιθαγένεια  3.729 (-1,5 %)  3.685 (+4,5 %)

4. Η Ευρώπη στον κόσμο  10.262 (-9,3 %)  8.929 (-4,6 %)

5. Διοίκηση  10.272 (+3,3 %)  10.275 (+3,3 %)

Άλλοι ειδικοί μηχανισμοί  588 (-32,5 %)  419 (-40,6 %)

Σύνολο πιστώσεων  168.689
(+1,5 %)

 153.566
(+3,4 %)

 

Η συμφωνία βασίζεται στην παραδοχή ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την αποχώρησή του από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2020, θα εξακολουθήσει να συνεισφέρει και
να συμμετέχει στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ έως το τέλος του 2020, σαν να ήταν κράτος
μέλος.

Ιστορικό
Κάθε χρόνο, συνήθως στα τέλη της άνοιξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο προϋπολογισμού
της ΕΕ. Φέτος, η Επιτροπή υπέβαλε την αρχική της πρόταση στις 5 Ιουνίου 2019.

Με βάση αυτή την πρόταση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν τις αντίστοιχες
θέσεις τους. Φέτος, το Συμβούλιο ενέκρινε επισήμως τη θέση του στις 3 Σεπτεμβρίου 2019, ενώ το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τη θέση του κατά τη σύνοδο της ολομέλειας της 23ης Οκτωβρίου 2019.

Οι αποκλίσεις μεταξύ των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εξετάζονται στο
πλαίσιο διαδικασίας διαπραγμάτευσης, ευρέως γνωστής ως «διαδικασία συνδιαλλαγής». Φέτος, η
περίοδος συνδιαλλαγής διήρκεσε 21 ημέρες, από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 18 Νοεμβρίου 2019.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται από επιτροπή συνδιαλλαγής, η οποία συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό
αυτό και στην οποία συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με 28 αντιπροσώπους
έκαστο. Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων ήταν ο κ.
Johan Van Overtveldt, πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, η κ. Monika Hohlmeier και η κ. Eider
Gardiazabal Rubial, εισηγητές για τον προϋπολογισμό του 2020. Από την πλευρά του Συμβουλίου, ο
επικεφαλής διαπραγματευτής ήταν ο Kimmo Tiilikainen, υφυπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας, η
οποία ασκεί επί του παρόντος την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που



IP/19/6280 

διαδραματίζει τον σημαντικό ρόλο του «έντιμου διαμεσολαβητή», εκπροσωπήθηκε από τον επίτροπο
Προϋπολογισμού, κ. Γκίντερ Έτινγκερ, με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων της Γενικής Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού.

Φέτος, οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2020 πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με τις
διαπραγματεύσεις για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.
Οι τελευταίες ξεκίνησαν αφού η Επιτροπή υπέβαλε, στις 2 Μαΐου 2018, πρόταση για έναν δίκαιο,
ισορροπημένο και σύγχρονο προϋπολογισμό με σκοπό την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της
Ευρώπης, όπως καθορίστηκαν από τον πρόεδρο Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της
Ένωσης και όπως συμφωνήθηκαν από τους ηγέτες της ΕΕ στην Μπρατισλάβα το 2016 και στη Ρώμη το
2017. Η πρόταση αυτή για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό συνοδεύτηκε αμέσως από νομοθετικές
προτάσεις για τα 37 τομεακά προγράμματα που αποτελούν μέρος του μελλοντικού μακροπρόθεσμου
προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού για την πολιτική συνοχής. Έκτοτε, η
Επιτροπή εργάζεται από κοινού με τις εκ περιτροπής Προεδρίες του Συμβουλίου και σε στενή συνεργασία
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προώθηση των διαπραγματεύσεων ενόψει μιας έγκαιρης
συμφωνίας. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι μια ταχεία συμφωνία είναι ουσιαστικής σημασίας για τους
εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές, γεωργούς και ερευνητές σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και για όλους
τους άλλους που επωφελούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Επόμενα στάδια
Για να επισφραγιστεί η συμβιβαστική λύση που επιτεύχθηκε σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνουν επισήμως το κείμενο εντός 14 ημερών.

Περισσότερες πληροφορίες
- Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020: απασχόληση, ανάπτυξη και ασφάλεια στο επίκεντρο της
πρότασης της Επιτροπής (5 Ιουνίου 2019)

- Σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020 — Ερωτήσεις και απαντήσεις  (5 Ιουνίου 2019)

- Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: Η ώρα των αποφάσεων (9 Οκτωβρίου 2019)

- Πρόταση της Επιτροπής για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ

- Ο προϋπολογισμός της ΕΕ με μια ματιά

 

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Andreana STANKOVA (+ 32 2 295 78 57)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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