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Το ΕΚ απέσπασε από τα κράτη µέλη µια αύξηση κατά 850 εκατοµµύρια σε σχέση µε την πρόταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα διατεθεί για την αποτροπή της κλιµατικής αλλαγής, την ψηφιακή 
µετάβαση και το πρόγραµµα Erasmus+ για τους νέους, ανέφερε µε εµφανή ικανοποίηση το ΕΛΚ  
Τα κράτη µέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συµφωνία χθες βράδυ επί ενός 
προϋπολογισµού ύψους 168,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ για το έτος 2020, γνωστοποίησε η 
πολιτική οµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος (ΕΛΚ, δεξιά) µε ανακοίνωσή της. 
«Καταλήξαµε σε συµφωνία», επιβεβαίωσε η φινλανδική προεδρία µέσω Twitter. 
Το ΕΚ απέσπασε από τα κράτη µέλη µια αύξηση κατά 850 εκατοµµύρια σε σχέση µε την πρόταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα διατεθεί για την αποτροπή της κλιµατικής αλλαγής, την ψηφιακή 
µετάβαση και το πρόγραµµα Erasmus+ για τους νέους, ανέφερε µε εµφανή ικανοποίηση το ΕΛΚ. 
«Ενισχύσαµε τα κονδύλια του προϋπολογισµού για το κλίµα κατά µισό δισεκατοµµύριο ευρώ µε την 
πρόταση αυτή», διευκρίνισε η Μόνικα Χόλµαγερ, ευρωβουλεύτρια του ΕΛΚ και διαπραγµατεύτρια 
της ευρωβουλής για τον προϋπολογισµό του 2020. 
«Η οµάδα του ΕΛΚ κατάφερε επίσης να διαπραγµατευθεί την επιπλέον χρηµατοδότηση για την 
ψηφιακή µετάβαση, κάτι το οποίο πρόκειται να ωφελήσει τους ευρωπαίους πολίτες σε όλες τις χώρες 
προσφέροντάς τους ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας, καλύτερη υγεία και καλύτερες υπηρεσίες», 
πρόσθεσε η ίδια. 
Η συµφωνία προβλέπει ακόµη την «ενίσχυση της υποστήριξης στους νέους µε την αύξηση [των 
κονδυλίων] του προϋπολογισµού που αφιερώνονται στο [πρόγραµµα] Erasmus+ και στα 
προγράµµατα DiscoverEU», συµπλήρωσε. 
Καθώς εξασφαλίστηκαν «περισσότερα χρήµατα για τις προτεραιότητές µας — µια συνολική αύξηση 
κατά 850 εκατ. ευρώ για το κλίµα, την ψηφιακή µετάβαση και τους νέους — ο προϋπολογισµός του 
2020 είναι επιτυχία για το ΕΛΚ», κατέληξε η Χόλµαγερ. 
Χρειάστηκαν τρεις εβδοµάδες δύσκολων διαπραγµατεύσεων για να καταλήξουν τα µέρη σε αυτή τη 
συµφωνία, που δίνει µια ένδειξη για τις θέσεις των κρατών στις διαπραγµατεύσεις εν εξελίξει για τον 
πολυετή προϋπολογισµό της ΕΕ (2021-2017). 
Η συµφωνία αυξάνει το επίπεδο των συνολικών υποχρεώσεων στα 168,7 δις  ευρώ και το επίπεδο 
των πληρωµών στα 153,5 δις  ευρώ το έτος 2020. 
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