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Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση του
μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να εγκρίνει τον επόμενο
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, που αποτελεί το τελικό στάδιο της
διαδικασίας έγκρισης. Με την απόφαση αυτή, πληρούνται πλέον όλες οι προϋποθέσεις ώστε το επόμενο
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021.
Συνολικά 1,074 τρισεκατομμύρια ευρώ [σε τιμές 2018] θα διατεθούν στους δικαιούχους ενωσιακής
χρηματοδότησης κατά την επόμενη επταετία.

Η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Με το NextGenerationEU και τον νέο
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τις
περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρώπης τη στήριξη που χρειάζονται επειγόντως για να ανακάμψουν
από την πανδημία του κορονοϊού. Η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα ελπίδας για την Ευρώπη! Θα
οικοδομήσουμε μια πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική Ευρώπη που θα είναι έτοιμη για τις
τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις».

Ο κ. Γιοχάνες Χαν, επίτροπος αρμόδιος για τον προϋπολογισμό, που από την αρχή της θητείας του
εργάστηκε για την επίτευξη της συμφωνίας, δήλωσε: «Με το τελικό βήμα που έγινε σήμερα για την
έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 μπορούμε πλέον να
ξεκινήσουμε τη διαδικασία υλοποίησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για να καθοδηγήσει την ανάκαμψη της Ευρώπης από την 1η Ιανουαρίου και μετά.
Ταυτόχρονα, θα υπάρχει για πρώτη φορά ένας μηχανισμός που θα μας βοηθήσει να προστατεύσουμε
ακόμη καλύτερα τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ. Το ζητούμενο τώρα είναι η ταχεία
υλοποίηση! Είναι, κατά συνέπεια, ζωτικής σημασίας να ολοκληρωθούν τα υπόλοιπα στάδια για τη
δρομολόγηση του NextGenerationEU. Η πρωτόγνωρη χρηματοδοτική ισχύς του ΠΔΠ/NGEU, ύψους 1,8
τρισεκατομμυρίων ευρώ, θα παράσχει τα απαιτούμενα μέσα για τη βιώσιμη ανάκαμψη και την
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης.»

Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι εργασίες για την οριστικοποίηση του NextGenerationEU, του προσωρινού
μέσου ανάκαμψης που δημιουργήθηκε για να τροφοδοτήσει την ανάκαμψη της Ευρώπης από την
κρίση του κορονοϊού. Μόλις εγκριθεί, αυτή η δέσμη μέτρων συνολικού ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων
ευρώ [σε τιμές 2018] θα είναι η μεγαλύτερη που έχει χρηματοδοτηθεί ποτέ από τον προϋπολογισμό της
ΕΕ.

Με τη συνδυασμένη χρηματοδοτική ισχύ του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού και του
NextGenerationEU, η ΕΕ θα στηρίξει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις περιφέρειες που έχουν πληγεί
περισσότερο από την κρίση του κορονοϊού. Επιπλέον, το πακέτο θα συμβάλλει στην ανασυγκρότηση
της Ευρώπης στη μετά COVID-19 εποχή, βοηθώντας την να καταστεί πιο πράσινη, πιο ψηφιακή, πιο
ανθεκτική και καλύτερα προετοιμασμένη για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις.

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να ξεκινήσει τη δέσμευση των
κονδυλίων στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, αφού πρώτα εγκριθεί η
σχετική τομεακή νομοθεσία καθώς και ο ο ετήσιος προϋπολογισμός του 2021 από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Προκειμένου η Επιτροπή να ξεκινήσει το δανεισμό στο πλαίσιο του NextGenerationEU, εκκινώντας κατ'
αυτόν τον τρόπο τη λειτουργία του, τα κράτη μέλη θα πρέπει πρώτα να κυρώσουν τη νέα απόφαση για
τους ίδιους πόρους, σύμφωνα με τους συνταγματικούς τους κανόνες.

Η Επιτροπή βασίζεται στη δέσμευση που ανέλαβαν τα κράτη μέλη να προχωρήσουν το ταχύτερο
δυνατόν προς όφελος των πολιτών τους.

Ιστορικό

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ στις 2
Μαΐου 2018. Την πρόταση-πλαίσιο ακολούθησαν αμέσως μετά νομοθετικές προτάσεις για τα 37
τομεακά προγράμματα (π.χ. συνοχή, γεωργία, Erasmus, Ορίζων Ευρώπη κ.λπ.). Από το 2018 έως τις

https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_el


αρχές του 2020, η Επιτροπή εργάστηκε από κοινού με τις εκ περιτροπής Προεδρίες του Συμβουλίου και
παρέμεινε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να προωθήσει τις
διαπραγματεύσεις.

Στις 27 Μαΐου 2020, ως απάντηση στην πρωτοφανή κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή πρότεινε το προσωρινό μέσο ανάκαμψης NextGenerationEU ύψους 750 δισ. ευρώ, καθώς και
στοχευμένες ενισχύσεις στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Στις 21 Ιουλίου 2020, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία
για τη δέσμη μέτρων.

Στις 10 Νοεμβρίου 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για τη
δέσμη μέτρων.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2020, τα κράτη μέλη της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησαν να
οριστικοποιήσουν την έγκριση του κανονισμού ΠΔΠ και της απόφασης για τους ιδίους πόρους, στο
επίπεδο του Συμβουλίου.

Το τελικό στάδιο, που ολοκληρώνεται σήμερα, έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής ψηφοφορίας στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ενέκρινε τον κανονισμό ΠΔΠ με σημαντική πλειοψηφία.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις & απαντήσεις
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