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Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2020

Σε τι διαφέρει η συμφωνία αυτή από τη συμφωνία της 21ης Ιουλίου 2020;
Η πολιτική συμφωνία της 10ης Νοεμβρίου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
βασίζεται στην πρόταση της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2020, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2020, από κοινού με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η
συμφωνία διασφαλίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συνεργάζονται ακόμη πιο αποτελεσματικά
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η δέσμη των 1,8 τρισ. ευρώ διατίθεται εκεί όπου υπάρχουν
ανάγκες, με τρόπο έγκαιρο και διαφανή.

Ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της συμφωνίας είναι τα εξής:

Ενίσχυση των προγραμμάτων προτεραιότητας ύψους 15 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τη
συμφωνία της 21ης Ιουλίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο
προϋπολογισμός της ΕΕ θα συνεχίσει να διαδραματίζει βασικό ρόλο στη στήριξη της ανάκαμψης
και ότι οι δικαιούχοι κονδυλίων της ΕΕ λαμβάνουν επαρκή μέσα για να συνεχίσουν το έργο τους
κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου για όλους.

Η συμφωνία προβλέπει ότι αυτό το συμπληρωματικό ποσό των 15 δισ. ευρώ θα διατεθεί σε
ορισμένους τομείς προτεραιότητας:

Πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»: 4 δισ. ευρώ (συνολικά 79,9 δισ. ευρώ σε τιμές 2018).

Πρόγραμμα Erasmus+: 2,2 δισ. ευρώ (συνολικά 23,4 δισ. ευρώ σε τιμές 2018).

Πρόγραμμα EU4Health: 3,4 δισ. ευρώ (συνολικά 5,07 δισ. ευρώ σε τιμές 2018).

Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων: 1 δισ. ευρώ (συνολικά 6,5 δισ. ευρώ σε
τιμές 2018).

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex): 0,5 δισ. ευρώ (συνολικά
5,6 δισ. ευρώ σε τιμές 2018).

Πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες»: 0,8 δισ. ευρώ (συνολικά 1,6 δισ. ευρώ σε τιμές 2018).

Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»: 0,6 δισ. ευρώ (συνολικά 2,2 δισ. ευρώ σε τιμές 2018).

Ταμείο InvestEU: 1 δισ. ευρώ (συνολικά 3,8 δισ. ευρώ σε τιμές 2018).

Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ): 1 δισ. ευρώ (συνολικά
71,8 δισ. ευρώ σε τιμές 2018).

Ανθρωπιστική βοήθεια: 0,5 δισ. ευρώ (συνολικά 10,26 δισ. ευρώ σε τιμές 2018).

Αυξημένοι μηχανισμοί ευελιξίας που εγγυώνται ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει την
ικανότητα να αντιμετωπίζει απρόβλεπτες ανάγκες, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται όχι μόνο στη
σημερινή πραγματικότητα αλλά και στις αβεβαιότητες του αύριο.

Σαφής δέσμευση ότι το 30 % του προϋπολογισμού της ΕΕ, τόσο στο πλαίσιο του ΠΔΠ
όσο και στο πλαίσιο του Next Generation EU, θα δαπανηθεί για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής — το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ, επί του ιστορικά
μεγαλύτερου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Η δέσμη μέτρων δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην
προστασία της βιοποικιλότητας και στα θέματα που αφορούν το φύλο.

Ενισχυμένοι μηχανισμοί προστασίας του προϋπολογισμού ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε
ευρώ πηγαίνει εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Σε αυτούς περιλαμβάνεται ένας μηχανισμός
αιρεσιμότητας, καθώς και ένα νέο εργαλείο για τη συγκέντρωση διαφανών και συγκρίσιμων
στοιχείων όσον αφορά τους τελικούς δικαιούχους της ενωσιακής χρηματοδότησης.

Λεπτομερής χάρτης πορείας για νέους ιδίους πόρους που θα συμβάλουν στην
αποπληρωμή του δανεισμού. Στο πλαίσιο αυτού του χάρτη πορείας, η Επιτροπή δεσμεύεται να
υποβάλει, έως τον Ιούνιο του 2021, προτάσεις για έναν μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής



άνθρακα, ένα ψηφιακό τέλος, και έναν ίδιο πόρο που θα βασίζεται στο σύστημα εμπορίας
εκπομπών. Επίσης, η Επιτροπή θα προτείνει πρόσθετους νέους ιδίους πόρους, που θα
μπορούσαν να περιλαμβάνουν έναν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και μια
χρηματοδοτική συνεισφορά συνδεδεμένη με τον εταιρικό τομέα ή μια νέα κοινή βάση φορολογίας
των εταιρειών.

Με τα στοιχεία αυτά, ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός και το μέσο ανάκαμψης
NextGenerationEU θα συμβάλουν στην ανασυγκρότηση της Ευρώπης μετά τη νόσο COVID-19 — μιας
Ευρώπης πιο πράσινης, πιο ψηφιακής, πιο ανθεκτικής, και καλύτερα προσαρμοσμένης στις τρέχουσες
και στις επερχόμενες προκλήσεις.

Από πού θα προέλθουν τα επιπλέον 15 δισ. ευρώ;
Τα κονδύλια θα διατεθούν για την ενίσχυση διαφόρων βασικών δημοσιονομικών προγραμμάτων, όπως
αναλύεται ανωτέρω.

Οι ενισχύσεις αυτές θα χρηματοδοτηθούν μέσω:

Ενός ειδικού μηχανισμού που ορίζεται στον κανονισμό για το ΠΔΠ με σταθερό ποσό ύψους 11
δισ. ευρώ για την περίοδο 2022-2027 — με ετήσια ποσά από 1,5 έως 2 δισ. ευρώ για την
περίοδο 2022-2026, και το υπόλοιπο, έως το συνολικό ποσό των 11 δισ. ευρώ, για το 2027. Το
ακριβές ετήσιο ποσό θα εξαρτάται από τα πρόστιμα στον τομέα του ανταγωνισμού που έχουν
εγγραφεί στον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους, ενώ το συνολικό ποσό των 11 δισ.
ευρώ παραμένει αμετάβλητο. Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση μεταξύ των προστίμων στον τομέα
του ανταγωνισμού και του ειδικού μηχανισμού είναι πλασματική, δεδομένου ότι τα πραγματικά
πρόστιμα εξακολουθούν να μειώνουν τις συνεισφορές των κρατών μελών κατά το έτος εγγραφής
τους στον προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ του επιπέδου των πραγματικών
προστίμων στον τομέα του ανταγωνισμού που εισπράττονται κατ' ένα δεδομένο έτος και των
συνεισφορών των κρατών μελών στον ειδικό μηχανισμό.

2,5 δισ. ευρώ από τα περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ.

Επιπλέον, συμφωνείται επίσης ότι πόροι ύψους έως 0,5 δισ. ευρώ που προκύπτουν από
αποδεσμεύσεις θα διατεθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και ότι οι
επανεισροές από την επενδυτική διευκόλυνση ΑΚΕ (Αφρική, Καραϊβική και Ειρηνικός) που
αντιστοιχούν σε ποσό ύψους 1 δισ. ευρώ θα διατεθούν στον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης
και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ).

Τι είναι οι μηχανισμοί ευελιξίας που προαναφέρθηκαν;
Ο προϋπολογισμός θα διαθέτει αυξημένους μηχανισμούς ευελιξίας ώστε να διασφαλίζεται ότι θα έχει
την ικανότητα να αντιμετωπίζει απρόβλεπτες ανάγκες. Αυτό τον καθιστά κατάλληλο όχι μόνο για
τη σημερινή πραγματικότητα αλλά και για τις προκλήσεις του αύριο. Οι μηχανισμοί
περιλαμβάνουν μια σειρά μέσων, με βάση την αρχιτεκτονική που συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο στις 21 Ιουλίου 2020:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: με μέγιστο ετήσιο ποσό ύψους
0,186 δισ. ευρώ, το ταμείο αυτό θα παρέχει στήριξη για την επανένταξη στην αγορά εργασίας
ατόμων που χάνουν τη δουλειά τους εξαιτίας απροσδόκητων σημαντικών αναδιαρθρώσεων,
όπως μια χρηματοπιστωτική ή οικονομική κρίση.

Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας: με μέγιστο ετήσιο ποσό ύψους 1,2
δισ. ευρώ, το αποθεματικό επιτρέπει ταχεία παροχή ενωσιακής χρηματοδοτικής στήριξης όταν
προκύπτει ανάγκη (π.χ. καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μετά από μείζονες καταστροφές).
Επιπλέον, το 35 % του μέσου θα τηρείται για το εξωτερικό του σκέλος, ενόψει και των
αυξανόμενων ανθρωπιστικών αναγκών.

Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit: με συνολικό μέγεθος 5 δισ. ευρώ, αποσκοπεί στην
αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών για τα κράτη μέλη και τους τομείς που πλήττονται
περισσότερο.

Ενιαίο μέσο περιθωρίου για την αποτελεσματική διαχείριση των περιθωρίων στο πλαίσιο του
ΠΔΠ.

Μηχανισμός Ευελιξίας: με προϋπολογισμό ύψους 0,915 δισ. ευρώ ετησίως, προσαυξημένο
βάσει της συμφωνίας του Ιουλίου του Συμβουλίου.

Πώς θα εξασφαλίζεται ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ δαπανάται σωστά και ότι
πηγαίνει εκεί όπου υπάρχει ανάγκη;
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ διαθέτει ήδη ένα αποτελεσματικό σύστημα που διασφαλίζει όχι μόνο ότι ο
προϋπολογισμός της ΕΕ δαπανάται σωστά και σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες, αλλά και



ότι κάθε έργο που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ παράγει προστιθέμενη αξία. Η
Επιτροπή θα εξακολουθήσει να βασίζεται σε αυτό το σύστημα στο μέλλον.

Επιπλέον, η συμφωνία προβλέπει δύο πρόσθετα στοιχεία που θα εμπλουτίσουν την εργαλειοθήκη για
την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ:

Έναν μηχανισμό αιρεσιμότητας που θα διασφαλίζει ότι, για πρώτη φορά, η χρηματοδότηση
της ΕΕ θα προστατεύεται, μεταξύ άλλων και προληπτικά, από γενικευμένες ελλείψεις στον τομέα
του κράτους δικαίου. Ταυτοχρόνως, οι τελικοί δικαιούχοι ενωσιακής χρηματοδότησης στο
εκάστοτε κράτος μέλος δεν θα επηρεαστούν αρνητικά από τον εν λόγω μηχανισμό.

Ένα ολοκληρωμένο και διαλειτουργικό σύστημα πληροφόρησης και παρακολούθησης,
καθώς και ένα νέο εργαλείο για τη συγκέντρωση διαφανών και συγκρίσιμων στοιχείων όσον
αφορά τους τελικούς δικαιούχους της ενωσιακής χρηματοδότησης. Το σύστημα θα διασφαλίζει
τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων σε περιπτώσεις συγκρούσεων συμφερόντων,
παρατυπιών, σε ζητήματα διπλής χρηματοδότησης, και σε περιπτώσεις εγκληματικής
κατάχρησης κονδυλίων.

Τέλος, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της
Απάτης (OLAF) και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), οι οποίες θα συνεχίσουν να ασκούν τις
ελεγκτικές και ερευνητικές τους αρμοδιότητες σε σχέση με τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Τι προβλέπει ο χάρτης πορείας για την θέσπιση νέων ιδίων πόρων;
Όπως προτάθηκε τον Μάιο και συμφωνήθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ στις 21 Ιουλίου 2020, για τη
χρηματοδότηση της ανάκαμψης, η ΕΕ θα δανείζεται από τις αγορές με ευνοϊκότερο κόστος απ' ό,τι
πολλά κράτη μέλη και θα ανακατανέμει τα ποσά.

Για να διευκολυνθεί η αποπληρωμή του δανεισμού, θα θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι που θα
συμπληρώνουν τις συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ο χάρτης πορείας
που συμφωνήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2020 περιέχει σαφείς δεσμεύσεις όσον αφορά το είδος αυτών
των νέων ιδίων πόρων και το χρονοδιάγραμμα για την πρόταση και τη θέσπισή τους:

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να υποβάλει, έως τον Ιούνιο του 2021, προτάσεις σχετικά με έναν
μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα και ένα ψηφιακό τέλος, ως νέους ιδίους πόρους,
με σκοπό τη θέσπισή τους το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2023.

Επίσης, η Επιτροπή θα επανεξετάσει το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ την άνοιξη του
2021, καθώς και την πιθανή επέκτασή του στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές. Θα
προτείνει έναν ίδιο πόρο με βάση το σύστημα εμπορίας εκπομπών έως τον Ιούνιο του 2021.

Ακόμη, η Επιτροπή θα προτείνει περαιτέρω νέους ιδίους πόρους, οι οποίοι θα μπορούσαν να
περιλαμβάνουν έναν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (λαμβανομένων υπόψη των
εξελίξεων στις τρέχουσες εργασίες για την ενισχυμένη συνεργασία), και μια χρηματοδοτική
συνεισφορά συνδεδεμένη με τον εταιρικό τομέα ή μια νέα κοινή βάση φορολογίας των εταιρειών.
Η Επιτροπή θα καταβάλει προσπάθειες ώστε οι σχετικές προτάσεις να υποβληθούν έως τον
Ιούνιο του 2024.

Θα υπάρξει ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση, όπως για τον
προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020;
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 καταρτίζεται υπό έκτακτες περιστάσεις και έχει
ως στόχο να βοηθήσει την Ευρώπη να αναδυθεί πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική, μετά την
κρίση της νόσου COVID-19. Η κρίση αυτή —όπως και άλλες στο παρελθόν— έδειξαν ότι η Ευρώπη
χρειάζεται έναν προϋπολογισμό που να μπορεί να αντιδρά γρήγορα σε απρόβλεπτες καταστάσεις και να
συμβάλλει στην ευρωπαϊκή απόκριση σε δύσκολες στιγμές.

Στο πλαίσιο αυτό και βάσει της συμφωνίας της 10ης Νοεμβρίου, η Επιτροπή, με δήλωσή της,
δεσμεύτηκε να υποβάλει, έως την 1η Ιανουαρίου 2024, επανεξέταση και, αναλόγως, πρόταση
αναθεώρησης του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΕ θα είναι σε θέση να
προσαρμόζει τον προϋπολογισμό ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα σε τυχόν νέες
προκλήσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν από τώρα έως το τέλος του 2023.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;
Ο κανονισμός για το ΠΔΠ και η διοργανική συμφωνία που εγκρίθηκαν στις 10 Νοεμβρίου πρέπει τώρα
να εγκριθούν επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο των οικείων τους
ρόλων και διαδικασιών.

Παράλληλα, πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες για την τελική έγκριση όλων των άλλων στοιχείων της
δέσμης, όπως η τομεακή νομοθεσία και η απόφαση για τους ιδίους πόρους.



Όσον αφορά την απόφαση για τους ιδίους πόρους, η οποία θα επιτρέψει στην Επιτροπή να προβαίνει
σε δανεισμό, απαιτείται επίσης κύρωση από όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους συνταγματικούς τους
κανόνες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη σύνοδο της ολομέλειας του Σεπτεμβρίου, διατύπωσε ήδη
θετική γνώμη για την εν λόγω νομοθετική πράξη. Το επόμενο βήμα είναι η έγκριση από το Συμβούλιο. 

Παράλληλα, πρέπει να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό για το
2021. Η περίοδος συνδιαλλαγής των 21 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, είναι από τις 17 Νοεμβρίου έως τις
7 Δεκεμβρίου.

Η Επιτροπή παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη διαδικασία. Προσδοκούμε ότι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, και τα εθνικά κοινοβούλια θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για
την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οφείλουμε στους πολίτες μας να παρέχουμε γρήγορα
αποτελέσματα, ιδίως εν μέσω μιας πρωτοφανούς κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου

Ενημερωτικό δελτίο

Ιστότοπος για το ΠΔΠ

* Επικαιροποιήθηκε και τροποποιήθηκε στις 11.11.2020, στις 15:09, λόγω τεχνικού ζητήματος.
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