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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. θεωρεί, ειδικότερα, ότι η απόφαση 

σχετικά με το μέγεθος του ετήσιου 

προϋπολογισμού της ΕΕ επηρεάζεται από 

πολιτικές και οικονομικές εκτιμήσεις σε 

εθνικό επίπεδο, κάτι που επιβάλλει 

περιορισμούς στις διαπραγματεύσεις για 

τον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα αυτές 

συχνά να καταλήγουν σε ένα παιχνίδι 

μηδενικού αθροίσματος μεταξύ καθαρών 

συνεισφερόντων και καθαρών αποδεκτών· 

θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό αγνοούνται 

οι δεσμεύσεις της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων 

που αναλαμβάνονται σε επίπεδο 

Συμβουλίου· εκτιμά ότι αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα ορισμένες πολιτικές της ΕΕ 

που παρουσιάζουν την υψηλότερη 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία να είναι 

συχνά οι τομείς στους οποίους 

προτείνεται εξοικονόμηση κόστους και 

ότι έτσι αποδυναμώνεται το εγχείρημα 

της ΕΕ· 

12. θεωρεί, ειδικότερα, ότι η απόφαση 

σχετικά με το μέγεθος του ετήσιου 

προϋπολογισμού της ΕΕ επηρεάζεται από 

πολιτικές και οικονομικές εκτιμήσεις σε 

εθνικό επίπεδο, κάτι που επιβάλλει 

περιορισμούς στις διαπραγματεύσεις για 

τον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα αυτές 

συχνά να καταλήγουν σε ένα παιχνίδι 

μηδενικού αθροίσματος μεταξύ καθαρών 

συνεισφερόντων και καθαρών αποδεκτών· 

θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό αγνοούνται 

οι δεσμεύσεις της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων 

που αναλαμβάνονται σε επίπεδο 

Συμβουλίου· καλεί τους καθαρούς 

συνεισφέροντες να αρνηθούν να 

πληρώσουν ακόμα και ένα ευρώ 

περισσότερο από ό,τι πληρώνουν ήδη στο 

πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, παρά το 

Brexit, τις φιλοδοξίες της ΕΕ και τις 

πρόσθετες απρόβλεπτες υποχρεώσεις· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί να καταργηθούν όλες οι 

εκπτώσεις και διορθώσεις και, 

παράλληλα, να εξασφαλιστεί η δίκαιη 

μεταχείριση όλων των κρατών μελών· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το 

Brexit θα σημαίνει ότι η διόρθωση υπέρ 

του Ηνωμένου Βασιλείου και οι σχετικές 

«διορθώσεις επί της διόρθωσης» θα 

καταστούν άνευ αντικειμένου και θα 

παύσουν να υφίστανται, ενώ η 

μεταρρύθμιση του πόρου βάσει του 

στατιστικού ΦΠΑ θα καταστεί 

αναπόφευκτη· 

23. ζητεί να διατηρηθεί η έκπτωση για 

τις Κάτω Χώρες και, παράλληλα, να 

εξασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείριση όλων 

των κρατών μελών· υπογραμμίζει, στο 

πλαίσιο αυτό, ότι το Brexit θα σημαίνει ότι 

θα καταστούν αναπόφευκτες οι τεράστιες 

περικοπές στον προϋπολογισμό του ΠΔΠ· 

Or. en 

 

 


