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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.3.2018 A8-0041/26 

Τροπολογία  26 

Helmut Scholz, Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja 

Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  24α. λαμβάνει υπό σημείωση την 

ανακοίνωση της Επιτρόπου Malmström 

ότι η Επιτροπή επιδιώκει να ολοκληρώσει 

τις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες 

ελευθέρων συναλλαγών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των κρατών μελών της με 

την Ιαπωνία, τη Mercosur, το Μεξικό και 

τη Χιλή, και ότι η Επιτροπή σκοπεύει να 

προτείνει την κύρωση των ΣΕΣ με τη 

Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ το 2018· 

επισημαίνει ότι αυτό θα οδηγήσει σε 

δραματική μείωση των ιδίων εσόδων για 

τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 

2018 και για τα επόμενα έτη· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/27 

Τροπολογία  27 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Κώστας Χρυσόγονος, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  24β. σημειώνει ότι η ποσότητα και η 

πηγή της αντιστάθμισης για τις 

σημαντικές απώλειες εσόδων που 

προκύπτουν από κάθε νέα συμφωνία 

ελεύθερων συναλλαγών παραμένουν 

απροσδιόριστες· καλεί την Επιτροπή να 

υπολογίσει με ακρίβεια τις απώλειες 

εσόδων που προέκυψαν από κάθε 

εμπορική συμφωνία που συνήφθη τα 

πρόσφατα έτη· καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να μην υπογράψουν καμία από 

τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών 

που βρίσκονται επί του παρόντος υπό 

διαπραγμάτευση εάν δεν υποβληθούν 

ακριβείς υπολογισμοί όσον αφορά τις 

απώλειες εσόδων που αναμένεται να 

προκύψουν από κάθε μία από τις εν λόγω 

συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και 

εάν δεν δοθεί μια σαφής εικόνα της 

αναδιάταξης του προϋπολογισμού που θα 

πρέπει να πραγματοποιηθεί για να 

αντισταθμιστούν τα απολεσθέντα ποσά· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/28 

Τροπολογία  28 

Helmut Scholz, Martina Michels, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  24γ. καλεί την Επιτροπή να 

προσδιορίσει το κόστος του Συστήματος 

Επενδυτικών Δικαστηρίων (ICS) που θα 

δημιουργηθεί στο πλαίσιο των 

συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με το 

Βιετνάμ και τον Καναδά, καθώς και το 

κόστος που προκύπτει από άλλες 

συμφωνίες, οι οποίες απαιτούν τη 

δημιουργία ειδικών δικαστηρίων για την 

προστασία των επενδύσεων· καλεί την 

Επιτροπή να υποδείξει από ποιες γραμμές 

του προϋπολογισμού θα καλυφθεί το 

κόστος αυτό· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/29 

Τροπολογία  29 

Xabier Benito Ziluaga, Κώστας Χρυσόγονος, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. σημειώνει ότι η συνεισφορά βάσει 

του ΑΕΕ παρέχει μια αξιόπιστη, σταθερή 

και δίκαιη πηγή εσόδων για τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ και έχει πολύ 

ισχυρή στήριξη από το μεγαλύτερο μέρος 

των κρατών μελών· εκτιμά, ως εκ τούτου, 

ότι θα πρέπει να διατηρηθεί, αλλά μόνο ως 

εξισορροπητικός και συμπληρωματικός 

πόρος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 

γεγονός που θα έθετε τέλος στη 

δημοσιονομική λογική της «δίκαιης 

ανταπόδοσης»· τονίζει ότι είναι 

απαραίτητο, σε αυτό το πλαίσιο, να 

διασφαλιστεί ότι η συνεισφορά βάσει του 

ΑΕΕ θα ταξινομείται σε όλους τους 

εθνικούς προϋπολογισμούς με τον ίδιο 

τρόπο, δηλαδή ως έσοδο της ΕΕ και όχι ως 

δαπάνη των εθνικών κυβερνήσεων· 

25. σημειώνει ότι η συνεισφορά βάσει 

του ΑΕΕ παρέχει μια αξιόπιστη, σταθερή 

και δίκαιη πηγή εσόδων για τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ και έχει πολύ 

ισχυρή στήριξη από το μεγαλύτερο μέρος 

των κρατών μελών· εκτιμά, ως εκ τούτου, 

ότι θα πρέπει να διατηρηθεί, γεγονός που 

θα θέσει τέλος στη δημοσιονομική λογική 

της «δίκαιης ανταπόδοσης»· τονίζει ότι 

είναι απαραίτητο, σε αυτό το πλαίσιο, να 

διασφαλιστεί ότι η συνεισφορά βάσει του 

ΑΕΕ θα ταξινομείται σε όλους τους 

εθνικούς προϋπολογισμούς με τον ίδιο 

τρόπο, δηλαδή ως έσοδο της ΕΕ και όχι ως 

δαπάνη των εθνικών κυβερνήσεων· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/30 

Τροπολογία  30 

Xabier Benito Ziluaga, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. επισημαίνει, ωστόσο, ότι το 

σημερινό σύστημα παρουσιάζει σοβαρές 

αδυναμίες: ο πόρος υπολογίζεται σε 

στατιστική βάση· είναι αδικαιολόγητα 

πολύπλοκος και δεν συνδέεται άμεσα με 

τους πολίτες· αντιπροσωπεύει μια απλή 

μεταβίβαση μέρους των εσόδων που 

εισπράττονται από τα κράτη μέλη και, ως 

εκ τούτου, δεν έχει καμία προστιθέμενη 

αξία σε σύγκριση με τον πόρο που 

συνδέεται με το ΑΕΕ· και η βάση 

συνεισφοράς δεν είναι διαφανής και δεν 

υπάρχει ισότητα μεταξύ των 

φορολογουμένων· 

29. επισημαίνει, ωστόσο, ότι το 

σημερινό σύστημα παρουσιάζει σοβαρές 

αδυναμίες: ο πόρος υπολογίζεται σε 

στατιστική βάση· είναι αδικαιολόγητα 

πολύπλοκος και δεν συνδέεται άμεσα με 

τους πολίτες· αντιπροσωπεύει μια απλή 

μεταβίβαση μέρους των εσόδων που 

εισπράττονται από τα κράτη μέλη και, ως 

εκ τούτου, δεν έχει καμία προστιθέμενη 

αξία σε σύγκριση με τον πόρο που 

συνδέεται με το ΑΕΕ· και η βάση 

συνεισφοράς δεν είναι διαφανής και δεν 

υπάρχει ισότητα μεταξύ των 

φορολογουμένων· τονίζει για μία ακόμη 

φορά τον οπισθοδρομικό και άδικο 

χαρακτήρα του ΦΠΑ και το γεγονός ότι 

μακροπρόθεσμα είναι αναγκαία η 

συρρίκνωσή του και εντέλει η εξάλειψή 

του· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/31 

Τροπολογία  31 

Xabier Benito Ziluaga, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. τάσσεται υπέρ της θέσπισης ενιαίου 

φορολογικού συντελεστή (1 % έως 2 %) 

επί των εσόδων από τον αναθεωρημένο 

ΦΠΑ που εισπράττονται εξ ολοκλήρου 

από τις διοικήσεις των κρατών μελών ως 

ίδιος πόρος της Ένωσης· εκτιμά ότι ένα 

τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να 

εξασφαλίζει σημαντικά και σταθερά έσοδα 

για την ΕΕ με περιορισμένο διοικητικό 

κόστος· 

35. τάσσεται υπέρ της θέσπισης ενιαίου 

φορολογικού συντελεστή (1 % έως 2 %) 

επί των εσόδων από τον αναθεωρημένο 

ΦΠΑ που εισπράττονται εξ ολοκλήρου 

από τις διοικήσεις των κρατών μελών ως 

ίδιος πόρος της Ένωσης· εκτιμά ότι ένα 

τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να 

εξασφαλίζει σημαντικά και σταθερά έσοδα 

για την ΕΕ με περιορισμένο διοικητικό 

κόστος· καλεί τα κράτη μέλη να 

αναπτύξουν ειδικά συστήματα για την 

επεξεργασία βασικών προϊόντων και 

υπηρεσιών – τα τρόφιμα, οι δημόσιες 

μεταφορές, τα φάρμακα και ο πολιτισμός 

θα πρέπει να υπόκεινται, για παράδειγμα, 

σε συστήματα απαλλαγής ή μειωμένου 

φορολογικού συντελεστή· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/32 

Τροπολογία  32 

Younous Omarjee, Κώστας Χρυσόγονος, Tania González Peñas, Helmut Scholz, 

Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

41. υπενθυμίζει ότι η φοροδιαφυγή, σε 

όλες τις μορφές της, προκαλεί απώλεια 

εσόδων για την ΕΕ ύψους 1 

τρισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως, σύμφωνα 

με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής· τονίζει 

την ανάγκη ανάκτησης των μη 

εισπραχθέντων φορολογικών εσόδων μέσω 

μιας συντονισμένης πολιτικής για την 

καταπολέμηση της απάτης και της 

φοροδιαφυγής και ενός πλαισίου 

βασισμένου στη διαφάνεια, τη 

συνεργασία και τον συντονισμό· 

41. υπενθυμίζει ότι η φοροδιαφυγή, σε 

όλες τις μορφές της, προκαλεί απώλεια 

εσόδων για την ΕΕ ύψους 1 

τρισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως, σύμφωνα 

με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής· τονίζει 

την ανάγκη ανάκτησης των μη 

εισπραχθέντων φορολογικών εσόδων μέσω 

μιας αποδοτικής στρατηγικής για την 

καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς 

και της φοροδιαφυγής και την προς τα 

άνω εναρμόνιση της νομοθεσίας όσον 

αφορά τις φορολογικές πολιτικές στην 

Ευρώπη· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/33 

Τροπολογία  33 

Younous Omarjee, Martina Michels, Κώστας Χρυσόγονος, Tania González Peñas, 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  41α. υπενθυμίζει ότι ο μόνος τρόπος να 

επιτευχθεί φορολογική ισότητα και 

φορολογική δικαιοσύνη στην Ένωση είναι 

η προώθηση μιας πραγματικής πολιτικής 

και η ανάληψη δράσης για την 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής· 

προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, μέτρα όπως 

η ενίσχυση του ανθρώπινου και τεχνικού 

δυναμικού των τελωνειακών αρχών και 

των οργανισμών που ασχολούνται με τη 

φοροδιαφυγή, η έγκριση ενός συστήματος 

εταιρικής φορολόγησης με βάση τη χώρα 

όπου πραγματοποιούν κέρδη οι 

πολυεθνικές εταιρείες και η διοργάνωση 

αποκλεισμού των φορολογικών 

παραδείσων· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/34 

Τροπολογία  34 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Κώστας Χρυσόγονος, Javier 

Couso Permuy, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 45 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  45α. καλεί την Επιτροπή να 

παρακολουθήσει στενά την εξέλιξη των 

διεθνών χρηματοοικονομικών ροών προς 

και από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την 

εφαρμογή της ελευθέρωσης των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των 

ροών κεφαλαίων που προβλέπεται στις 

εμπορικές συμφωνίες της Ένωσης, και να 

κοινοποιήσει τα αποτελέσματα στο 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το 2018· 

προτρέπει την Επιτροπή να καταβάλει 

περαιτέρω προσπάθειες να φορολογήσει 

τις παγκόσμιες ροές κεφαλαίων, ούτως 

ώστε να αναπτυχθούν νέοι ίδιοι πόροι για 

τον προϋπολογισμό της Ένωσης, και να 

υποβάλει τη σχετική πρόταση το 2018· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/35 

Τροπολογία  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 45 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  45β. θεωρεί ότι η φορολόγηση των 

ροών κεφαλαίων συνιστά αποδοτική 

μέθοδο για την πρόληψη κερδοσκοπικών 

επιθέσεων εις βάρος των κρατών μελών, 

για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 

και για τον μετριασμό της αστάθειας των 

χρηματοπιστωτικών αγορών· 

Or. en 

 

 


