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Τα έσοδα της Ένωσης

Ο προϋπολογισμός της Ένωσης χρηματοδοτείται κυρίως (99%) από ιδίους πόρους. Τα ετήσια
έσοδα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις ετήσιες δαπάνες. Τα έσοδα του προϋπολογισμού
καθορίζονται από το Συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η
απόφαση σχετικά με το σύστημα ιδίων πόρων απαιτεί επικύρωση από τα κράτη μέλη.

Νομική βάση

— Τα άρθρα 311 και 332 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τα άρθρα 106 α και 171 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας·

— η απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2014 για το σύστημα
των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1], ο κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 608/2014
του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2014 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων
για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[2], και ο κανονισμός (ΕΕ,
Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2014 για τις μεθόδους και τη
διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται
στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών[3].
Κατόπιν επικύρωσης, η ως άνω νομική βάση τέθηκε σε ισχύ από 1ης Οκτωβρίου 2016 και
εφαρμόζεται αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2014.

Σκοπός

Η παροχή δημοσιονομικής αυτονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός των ορίων της
δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Λειτουργία

Ενώ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) είχαν εκχωρηθεί ίδιοι πόροι
από την αρχή, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) χρηματοδοτούνταν αρχικά από εισφορές των κρατών μελών.
Με την απόφαση της 21ης Απριλίου 1970 περί ιδίων πόρων, η ΕΟΚ απέκτησε δικούς της
πόρους. Οι ίδιοι πόροι για την κάλυψη των ετήσιων πιστώσεων πληρωμών περιορίζονται
σήμερα σε ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ που ανέρχεται το
πολύ σε 1,20%. Στην πράξη, το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020
καθορίζει το ανώτατο όριο στο 1% περίπου του ΑΕΕ της ΕΕ. Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός
πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, αυτό το όριο αφορά και τις δαπάνες.

[1]ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
[2]ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 29.
[3]ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 39.
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Έσοδα

1. «Παραδοσιακοί» ίδιοι πόροι
Περιλαμβάνουν τους τελωνειακούς δασμούς, τους γεωργικούς δασμούς και τις εισφορές για
την παραγωγή ζάχαρης και ισογλυκόζης. Οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι θεσμοθετήθηκαν με την
απόφαση του 1970 και εισπράττονται από τότε μέχρι σήμερα. Το 2015 οι «παραδοσιακοί» ίδιοι
πόροι αντιπροσώπευαν το 12,8% των συνολικών εσόδων.
2. Ίδιος πόρος που βασίζεται στον ΦΠΑ
Επί του παρόντος, συνίσταται στη μεταβίβαση προς την Ένωση ενός ποσοστού του ΦΠΑ που
εκτιμάται ότι εισπράττεται από τα κράτη μέλη. Μολονότι ο πόρος αυτός είχε θεσπιστεί με
την απόφαση του 1970, η εφαρμογή του δεν κατέστη δυνατή πριν από την εναρμόνιση των
συστημάτων ΦΠΑ των κρατών μελών το 1979. Ο πόρος από τον ΦΠΑ αντιστοιχούσε στο 12,3%
των συνολικών εσόδων το 2015.
3. Ίδιος πόρος που βασίζεται στο ΑΕΕ
Ο εν λόγω ίδιος πόρος θεσμοθετήθηκε με την απόφαση 88/376/ΕΟΚ του Συμβουλίου και
αποτελεί εισφορά επί του ΑΕΕ των κρατών μελών σε ενιαίο ποσοστό που καθορίζεται κάθε
χρόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας προϋπολογισμού. Αρχικά, η είσπραξή του γινόταν μόνον
όταν οι υπόλοιποι ίδιοι πόροι δεν επαρκούσαν για να καλύψουν πλήρως τις δαπάνες, αλλά τώρα
χρηματοδοτεί τον κύριο όγκο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ο ίδιος πόρος που βασίζεται στο
ΑΕΕ έχει τριπλασιαστεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, και το 2015 αντιπροσώπευε το
68,9% των εσόδων της ΕΕ.
4. Λοιπά έσοδα και υπόλοιπο που μεταφέρεται από το προηγούμενο έτος
Στα λοιπά έσοδα περιλαμβάνονται οι φόροι επί των αποδοχών του προσωπικού της ΕΕ, οι
εισφορές από τρίτες χώρες για ορισμένα προγράμματα της ΕΕ και τα πρόστιμα από εταιρείες
που παραβιάζουν τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό ή άλλη νομοθεσία. Το υπόλοιπο από
κάθε δημοσιονομικό έτος εγγράφεται στον προϋπολογισμό του επομένου έτους ως έσοδο σε
περίπτωση πλεονάσματος. Το 2015 τα λοιπά έσοδα, τα υπόλοιπα και οι τεχνικές προσαρμογές
ανήλθαν στο 6% των συνολικών εσόδων.
5. Διορθωτικοί μηχανισμοί
Η διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών μεταξύ των εισφορών των κρατών μελών
αποτελεί επίσης μέρος του τρέχοντος συστήματος των ιδίων πόρων. Η «διόρθωση υπέρ
του Ηνωμένου Βασιλείου» (rebate) που συμφωνήθηκε το 1984 συνίστατο σε μείωση των
εισφορών για το Ηνωμένο Βασίλειο, ίση με τα δύο τρίτα της διαφοράς μεταξύ της συνεισφοράς
του (εξαιρουμένων των παραδοσιακών ιδίων πόρων) και του ποσού το οποίο ανακτά από
τον προϋπολογισμό. Η διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου προσαρμόστηκε το 2007
προκειμένου να αποκλειστούν σταδιακά από τον υπολογισμό της οι μη γεωργικές δαπάνες
στα κράτη μέλη που προσχώρησαν από το 2004 και μετά. Η διόρθωση αυτή χρηματοδοτείται
από όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη, εκτός από τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία
και τη Σουηδία, που απολαύουν μιας μείωσης των δικών τους εισφορών στη χρηματοδότηση
της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία
και η Σουηδία έτυχαν επίσης μειωμένου συντελεστή καταβολής του ΦΠΑ για το διάστημα
2007-2013, ενώ οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία είδαν τις εισφορές τους επί του ΑΕΕ να
μειώνονται κατά την ίδια περίοδο.
Όσον αφορά τους ισχύοντες διορθωτικούς μηχανισμούς, συνεχίζει να εφαρμόζεται ο
υφιστάμενος διορθωτικός μηχανισμός για το Ηνωμένο Βασίλειο και η χρηματοδότησή του,
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καθώς επίσης και οι μειωμένοι συντελεστές καταβολής του ιδίου πόρου που βασίζεται στον
ΦΠΑ για την περίοδο 2014-2020 για τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία (0,15%),
καθώς και ακαθάριστες μειώσεις των ετήσιων συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ για την περίοδο
2014-2020 για τη Δανία (130 εκατ. ευρώ), τις Κάτω Χώρες (695 εκατ. ευρώ) και τη Σουηδία
(185 εκατ. ευρώ) και, για την περίοδο 2014-2016 για την Αυστρία (30 εκατ. ευρώ το 2014, 20
εκατ. ευρώ το 2015 και 10 εκατ. ευρώ το 2016). Όσον αφορά τις δαπάνες είσπραξης για τους
παραδοσιακούς ιδίους πόρους, το ποσοστό που μπορεί να παρακρατηθεί από τα κράτη μέλη έχει
μειωθεί από το 25% στο 20%. Η πλέον πρόσφατη προσαρμογή του συστήματος ιδίων πόρων
αφορά τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης, ούτως ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να
αναβάλουν μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους τη διάθεση των εξαιρετικά υψηλών
ποσών που αναμένεται ότι θα προκύψουν από προσαρμογές του συστήματος των ιδίων πόρων
από ΦΠΑ και ΑΕΕ.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σε διάφορα ψηφίσματα κατά τα τελευταία έτη (π.χ. το ψήφισμα της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για
το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), το Κοινοβούλιο έχει επισημάνει
τα προβλήματα του συστήματος ιδίων πόρων, και κυρίως εκείνα που οφείλονται στον
υπερβολικά περίπλοκο χαρακτήρα του. Το Κοινοβούλιο έχει υποβάλει προτάσεις προκειμένου
να εξασφαλιστεί η δημοσιονομική ανεξαρτησία της Ένωσης και προκειμένου να καταστεί η
είσπραξη των εσόδων απλούστερη, πιο διαφανής και πιο δημοκρατική.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να χρηματοδοτείται εξ
ολοκλήρου από ιδίους πόρους, και εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με το
Κοινοβούλιο, να εγκρίνει ομόφωνα απόφαση σχετικά με το σύστημα ιδίων πόρων της Ένωσης,
στην οποία θα προβλέπεται επίσης η δυνατότητα καθιέρωσης νέων κατηγοριών ιδίων πόρων και
κατάργησης υπαρχουσών. Οποιαδήποτε παρόμοια απόφαση θα χρειαστεί να επικυρωθεί από τα
κράτη μέλη. Ωστόσο, το Συμβούλιο μπορεί πλέον να εγκρίνει τα μέτρα εφαρμογής μιας τέτοιας
απόφασης μόνο με τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου. Το γεγονός αυτό μπορεί να θεωρηθεί
ότι αποτελεί βήμα προς την κατεύθυνση επέκτασης της κοινοτικής μεθόδου και στον τομέα των
ιδίων πόρων της Ένωσης.
Με βάση τις νέες διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα
ζητήσει εις βάθος μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων, για παράδειγμα με το ψήφισμά
του, της 15ης Απριλίου 2014, με θέμα «Διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020: διδάγματα
που πρέπει να αντληθούν και μελλοντικές προοπτικές».
Στο νομοθετικό του ψήφισμα της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του
Συμβουλίου που αφορά το σύστημα των ιδίων πόρων, το Κοινοβούλιο υπογράμμισε τη σημασία
της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, η οποία συγκροτήθηκε χάρη στην επιμονή
του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με το ΠΔΠ για την
περίοδο 2014-2020. Αυτή η ομάδα υψηλού επιπέδου, αποτελούμενη από εκπροσώπους του
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και με πρόεδρο τον Mario Monti, ανέλαβε
μια γενική επανεξέταση του συστήματος ιδίων πόρων, σε διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια.
Η ομάδα Monti υπέβαλε την τελική έκθεσή της τον Ιανουάριο του 2017. Για δύο χρόνια,
η ομάδα μελέτησε πιο διαφανείς, απλούς, δίκαιους και δημοκρατικά ελεγχόμενους τρόπους
χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο
προϋπολογισμός της ΕΕ χρειάζεται μεταρρύθμιση, τόσο από πλευράς εσόδων όσο και
από πλευράς δαπανών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες προκλήσεις και να
επιτευχθούν απτά αποτελέσματα για τους ευρωπαίους πολίτες. Για να αντικατασταθούν εν μέρει
οι συνεισφορές που βασίζονται στο ΑΕΕ, η ομάδα απαριθμεί πιθανούς νέους πόρους, οι οποίοι

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0097+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P7-TA-2014-0378
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P7-TA-2014-0432
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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θα μπορούσαν να βασίζονται σε έναν φόρο άνθρακα, έναν κοινό φόρο επί των καυσίμων ή
άλλων μορφών ενέργειας, έναν περιβαλλοντικό φόρο, έναν κοινό φόρο εισοδήματος εταιρειών,
έναν αναθεωρημένο ΦΠΑ ή έναν φόρο επί του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι συστάσεις αυτές
συνάδουν με τις Συνθήκες και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο επόμενο ΠΔΠ.
Τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας υψηλού επιπέδου αξιολογούνται τώρα, έτσι ώστε
οι ενδεχόμενες μεταρρυθμίσεις να μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή κατά την περίοδο του
προσεχούς ΠΔΠ. Στην τελική έκθεση αναφέρεται ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου
από την ΕΕ συνεπάγεται τη διακοπή του διορθωτικού μηχανισμού για το Ηνωμένο Βασίλειο
και τις σχετικές «διορθώσεις επί διορθώσεων» (Σύσταση αριθ. 07 σ. 13).
Στο ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την «Προετοιμασία της μετεκλογικής
αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της
Επιτροπής», το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει, έως το τέλος του 2017, μια
φιλόδοξη δέσμη νομοθετικών μέτρων σχετικά με τους ιδίους πόρους από το 2021 και μετά,
με κατευθυντήριες αρχές την απλότητα, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια. Στο ψήφισμά του
της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020, το
Κοινοβούλιο τόνισε εκ νέου την ανάγκη να μειωθεί το μερίδιο των εισφορών βάσει του ΑΕΕ
και ζήτησε την ουσιαστική μεταρρύθμιση ή την πλήρη κατάργηση του πόρου από τον ΦΠΑ.
Επίσης, το Κοινοβούλιο απηύθυνε έκκληση για την καθιέρωση ενός ή περισσότερων νέων ιδίων
πόρων, καθώς και για την προοδευτική κατάργηση κάθε μορφής επιστροφών. Μετά την έγκριση
της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ, η Επιτροπή Προϋπολογισμών καταρτίζει στρατηγικής
σημασίας εκθέσεις πρωτοβουλίας σχετικά με το ΠΔΠ μετά το 2020 και τους ιδίους πόρους,
όπου θα αξιολογηθούν οι συστάσεις της έκθεσης Monti. Η έγκριση των εν λόγω εκθέσεων
προγραμματίζεται επί του παρόντος για τις αρχές του 2018.
Minna Ollikainen
06/2017

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P8-TA-2016-0309
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0412+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//EN&language=EL#BKMD-15
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