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Guy Verhofstadt 

σχετικά με πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη τις εργασίες και την 

ενδιάμεση έκθεση της ομάδας υψηλού 

επιπέδου σχετικά με τους ιδίους πόρους, 

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση και 

τις συστάσεις της ομάδας υψηλού 

επιπέδου σχετικά με τους ιδίους πόρους, 

του Δεκεμβρίου 20161, 

 

____________________ 

1 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/libr

ary/reports-communication/hlgor-

report_20170104.pdf 

Or. en 

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

66. είναι πεπεισμένο ότι ο προϋπολογισμός 

της ΕΕ πρέπει να εφοδιαστεί με ένα 

σύστημα γνήσιων ιδίων πόρων, με την 

απλότητα, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια 

ως κατευθυντήριες αρχές· θεωρεί το έργο 

της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους 

ιδίους πόρους εξαιρετικά σημαντικό και 

αναμένει από αυτήν έγκαιρες, 

αποτελεσματικές και φιλόδοξες 

προτάσεις· θεωρεί ότι ένα τέτοιο σύστημα 

θα πρέπει να μειώσει το μερίδιο των 

συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης, με σκοπό να 

εγκαταλειφθεί η προσέγγιση «juste retour» 

των κρατών μελών· εμμένει στην άποψη, 

στο πλαίσιο αυτό, να εξαλειφθούν 

σταδιακά όλες οι μορφές επιστροφών· 

66. είναι πεπεισμένο ότι ο προϋπολογισμός 

της ΕΕ πρέπει να εφοδιαστεί με ένα 

σύστημα γνήσιων ιδίων πόρων, με την 

απλότητα, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια 

ως κατευθυντήριες αρχές· στηρίζει τις 

συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου 

για τους ιδίους πόρους όσον αφορά τη 

διαφοροποίηση των εσόδων του 

προϋπολογισμού της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων ιδίων 

πόρων, προκειμένου να μειωθεί το μερίδιο 

των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης, με σκοπό να 

εγκαταλειφθεί η προσέγγιση «juste retour» 

των κρατών μελών· εμμένει στην άποψη, 

στο πλαίσιο αυτό, να εξαλειφθούν 

σταδιακά όλες οι μορφές επιστροφών· 

Or. en 

 

 


