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7.3.2018 A8-0041/43 

Τροπολογία  43 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη είναι 

υπεύθυνα για τις δημοσιονομικές πολιτικές 

τους και υπογραμμίζει ότι η εξουσία 

επιβολής φόρων βρίσκεται στον πυρήνα 

της κυριαρχίας των κρατών μελών· 

υπογραμμίζει ότι η μεταρρύθμιση των 

ιδίων πόρων της ΕΕ δεν συνεπάγεται 

μεταβίβαση της εθνικής κυριαρχίας στον 

εν λόγω τομέα, αλλά, μάλλον, 

ευθυγράμμιση του ισχύοντος συστήματος 

με το πνεύμα και το γράμμα των 

Συνθηκών της ΕΕ· 

8. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη είναι 

υπεύθυνα για τις δημοσιονομικές πολιτικές 

τους και υπογραμμίζει ότι η εξουσία 

επιβολής φόρων βρίσκεται στον πυρήνα 

της κυριαρχίας των κρατών μελών· 

υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, το γεγονός 

ότι καμία ευρωπαϊκή αρχή δεν έχει 

δικαίωμα να εισπράττει φόρους στο 

όνομα των φορολογούμενων των κρατών 

μελών· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/44 

Τροπολογία  44 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. αναμένει ότι, ανεξάρτητα από τον 

οικονομικό διακανονισμό, οι συνέπειες της 

αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από 

την ΕΕ θα αποτελέσουν σημαντική 

πρόκληση και για το επόμενο ΠΔΠ και 

όλες τις σχετικές δημοσιονομικές 

αποφάσεις· είναι πεπεισμένο ότι, ενόψει 

της απόφασης σχετικά με το ΠΔΠ μετά 

το 2020, θα πρέπει να γεφυρωθεί το 

έλλειμμα του Brexit και, παράλληλα, να 

εξασφαλιστεί ότι δεν θα μειωθούν οι 

πόροι της ΕΕ και δεν θα επηρεαστούν 

αρνητικά τα προγράμματα της ΕΕ· 

17. αναμένει ότι, ανεξάρτητα από τον 

οικονομικό διακανονισμό, οι συνέπειες της 

αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από 

την ΕΕ θα αποτελέσουν σημαντική 

πρόκληση και για το επόμενο ΠΔΠ και 

όλες τις σχετικές δημοσιονομικές 

αποφάσεις· σε κάθε περίπτωση, 

απορρίπτει και καταδικάζει κάθε είδους 

χειραγώγηση στο ζήτημα της 

αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου 

από την ΕΕ (Brexit) ούτως ώστε να 

αποτελέσει έναυσμα για την ενίσχυση του 

σκέλους των εσόδων του 

προϋπολογισμού, καθώς αυτό θα 

καταλήξει εντέλει σε περαιτέρω 

φορολόγηση των επιχειρήσεων και σε 

αύξηση της φορολογικής πίεσης στους 

πολίτες· 

Or. en 
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Τροπολογία  45 
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Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. επικροτεί την πρόταση για τη 

δημιουργία ειδικής θέσης για τη ζώνη του 

ευρώ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 

της ΕΕ, που διατυπώθηκε από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής, Jean-Claude 

Juncker, στην ομιλία του στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σχετικά με την «κατάσταση 

της Ένωσης», και αναπτύχθηκε 

περαιτέρω στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2017, 

σχετικά με νέα δημοσιονομικά μέσα για 

μια σταθερή ζώνη του ευρώ στο πλαίσιο 

της Ένωσης (COM(2017)0822)· ζητεί, για 

τον σκοπό αυτό, μια δημοσιονομική 

ικανότητα στο πλαίσιο του 

προϋπολογισμού της ΕΕ, πέρα και πάνω 

από τα σημερινά ανώτατα όρια· 

18. απορρίπτει την ιδέα ενός ειδικού 

προϋπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ, ο 

οποίος θα δημιουργούσε σημαντική 

διάσπαση μεταξύ των χωρών που έχουν 

υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα και εκείνων 

που έχουν διατηρήσει το εθνικό τους 

νόμισμα, πράγμα που θα οδηγούσε σε 

περαιτέρω μείωση της εθνικής 

δημοκρατικής κυριαρχίας από την 

τεχνοκρατική αρχιτεκτονική· 

Or. en 
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Τροπολογία  46 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. καλεί την Επιτροπή, με βάση τα 

ανωτέρω, να εξετάσει την εισαγωγή της 

ακόλουθης δέσμης νέων ιδίων πόρων· 

 27. απορρίπτει κάθε εισαγωγή 

πιθανών νέων ιδίων πόρων που 

βασίζονται στον φόρο προστιθέμενης 

αξίας, τον φόρο εισοδήματος εταιρειών, 

τα κρατικά έσοδα από τη 

νομισματοκοπή, τον φόρο επί των 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) 

ή τους περιβαλλοντικών φόρους και 

εισφορές· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  27α. προτείνει ότι, αντί να αυξήσει τα 

έσοδά της, η ΕΕ θα πρέπει να προβεί σε 

εξορθολογισμό των υπέρογκων 

διοικητικών εξόδων της, σε περικοπή 

όλων των περιπτώσεων σπατάλης της, 

όπως η ΕΥΕΔ, και σε αξιολόγηση για να 

διαπιστωθεί εάν η διαχείριση ορισμένων 

κονδυλίων θα μπορούσε να γίνει πιο 

αποτελεσματικά σε εθνικό επίπεδο, 

προκειμένου να εγγυηθεί την πλήρη 

τήρηση της αρχής της επικουρικότητας· 

Or. en 

 

 


