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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια συγκυρία όπου οι πόροι σπανίζουν, θα πρέπει να δίνεται 

αυξημένη σημασία στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ όταν 

αυξάνονται τα έσοδα στον προϋπολογισμό της ΕΕ μέσω της αύξησης της τεκμαρτής 

αξίας από ιδίους πόρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει επίσης να δίνεται αυξημένη 

σημασία στην ενίσχυση της συνεργασίας και του κοινού έργου μεταξύ της Επιτροπής και 

των κρατών μελών· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι κατά κύριο λόγο 

προϋπολογισμός επενδύσεων με ορισμένες αναδιανεμητικές λειτουργίες μεταξύ των 

κρατών μελών, και χρησιμεύει κυρίως για τη στήριξη των κοινών πολιτικών και στόχων 

της ΕΕ, με την παροχή κεφαλαίων εκκίνησης για μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους κύριους στόχους του προϋπολογισμού της ΕΕ θα 

πρέπει να είναι η υποστήριξη ταχύτερων ρυθμών ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων 

εργασίας στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, με στόχο να επιτευχθεί ισοδύναμο 

επίπεδο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης σε όλα τα κράτη μέλη, στόχος στον 

οποίο αναμένεται να συμβάλει σημαντικά η αυξημένη χρήση ιδίων πόρων· 

1. θεωρεί ότι οι ίδιοι πόροι θα πρέπει να επικεντρώνονται στα έργα που μπορούν να 

δημιουργήσουν την υψηλότερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (ΕΠΑ)· επισημαίνει ότι οι 

δαπάνες θα πρέπει να επικεντρώνονται σε τομείς για τους οποίους η χρηματοδότηση σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη, ή σε τομείς όπου η χρηματοδότηση σε εθνικό 

επίπεδο δεν θα αρκούσε για την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου· 

2. τονίζει ότι το ισχύον σύστημα ιδίων πόρων είναι υπερβολικά περίπλοκο και δίνει 

δυσανάλογη έμφαση στα καθαρά υπόλοιπα μεταξύ των κρατών μελών· υποστηρίζει τη 

θέσπιση νέων ιδίων πόρων, γεγονός που θα μειώσει την εξάρτηση του προϋπολογισμού 

της ΕΕ από τις συνεισφορές των κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ και θα επιτρέψει την 

καλύτερη διάθεση της ενωσιακής χρηματοδότησης σε πολιτικές και προτεραιότητες της 

ΕΕ· είναι της άποψης ότι το μερίδιο των νέων γνήσιων ιδίων πόρων θα πρέπει να αυξηθεί 

σε τουλάχιστον 50 % του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ· 

3. θεωρεί ότι οι επικείμενες διαπραγματεύσεις σχετικά με το επόμενο πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), καθώς και το Brexit, παρέχουν μια ευκαιρία για την ΕΕ 

να μεταρρυθμίσει το σύστημα ιδίων πόρων της· πιστεύει ότι θα πρέπει να καταρτιστεί μια 

μεταρρύθμιση με βάση σαφείς και από κοινού συμφωνηθείσες αρχές από την Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη, ως εκ τούτου, να αναλάβουν μια εις βάθος 

μεταρρύθμιση του συστήματος, και να καταστήσουν τη μελλοντική χρηματοδότηση της 

ΕΕ περισσότερο σταθερή, βιώσιμη και προβλέψιμη, καθώς και πιο διαφανή και υπόλογη 

στους πολίτες της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις συστάσεις που 

πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους στην έκθεσή 

της για τη μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ· 
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4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη μεταρρύθμιση για να 

θεσπίσουν κίνητρα και να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να επενδύσουν στο ευρωπαϊκό 

εγχείρημα, και να καταργήσουν κάθε μηχανισμό επιστροφής και κάθε διόρθωση, γεγονός 

που οδηγούσε σε μια πιο απλή, σταθερή, δίκαιη και διαφανή δομή· θεωρεί, στο πλαίσιο 

αυτό, ότι οι εθνικές συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ θα πρέπει να εξαιρούνται 

από τους υπολογισμούς του ελλείμματος σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης· 

5. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται η 

αύξηση των ιδίων πόρων για το σύστημα είσπραξης των εσόδων, οι οποίοι, κατά 

συνέπεια, θα καθιστούσαν αναγκαία τη θέσπιση κατάλληλων εγγυήσεων· 

6. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να ενισχυθούν τα υφιστάμενα συστήματα ελέγχου και 

να θεσπιστούν νέοι μηχανισμοί για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών 

που ενδέχεται να απειλούν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ κατά την είσπραξη των 

νέων ιδίων πόρων· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να είναι έτοιμη να 

προτείνει σχετικά μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, εάν 

και όταν τα κράτη μέλη θεσπίσουν νέους ιδίους πόρους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· 

7. εκφράζει τη λύπη του για τις διαφορές στους τελωνειακούς ελέγχους που διενεργούνται 

στην ΕΕ και για τα υψηλά ποσά που εμπλέκονται σε περιστατικά απάτης τα οποία 

πλήττουν το σύστημα είσπραξης των ιδίων πόρων· τονίζει τη σημασία των τελωνειακών 

ελέγχων και της συναφούς είσπραξης τελωνειακών δασμών· εφιστά την προσοχή στις 

απώλειες εσόδων εξαιτίας του ελλείμματος ΦΠΑ και της διασυνοριακής απάτης στον 

τομέα του ΦΠΑ· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το λαθρεμπόριο ειδών με υψηλή φορολογία 

μεταφράζεται σε σοβαρές απώλειες εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και των 

κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την κοινή πολιτική στον τομέα των 

τελωνειακών ελέγχων, προβλέποντας την πραγματική εναρμόνισή της προκειμένου να 

βελτιωθεί η είσπραξη των παραδοσιακών ιδίων πόρων· 

8. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντική η διευκόλυνση και η επιτάχυνση της ανταλλαγής 

πληροφοριών με αρχές όπως η OLAF και η Ευρωπόλ για την καταπολέμηση της 

τελωνειακής απάτης και του διασυνοριακού φορολογικού εγκλήματος· εφιστά ιδιαιτέρως 

την προσοχή στην αύξηση των περιστατικών διασυνοριακής απάτης στον τομέα του 

ΦΠΑ, της λεγόμενης «απάτης τύπου καρουζέλ», και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 

περαιτέρω τα μέτρα για την πρόληψη και την αποτροπή της απάτης αυτού του είδους· 

θεωρεί ότι είναι ουσιώδες να βελτιστοποιηθεί ο πόρος του ΦΠΑ σε πρακτικό επίπεδο 

χωρίς να επιβαρυνθούν περαιτέρω οι πολίτες και τα κράτη μέλη της ΕΕ· 

9. θεωρεί ότι οποιοιδήποτε νέοι πόροι εγκριθούν θα πρέπει να πληρούν τρία βασικά 

κριτήρια: απλότητα, δικαιοσύνη και δημοκρατικός έλεγχος· υπενθυμίζει ότι οι αρχές που 

αναφέρονται από την ομάδα υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση νέων πηγών χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι το 

νέο σύστημα θα πρέπει να είναι κατανοητό και διαφανές για τους ευρωπαίους 

φορολογούμενους και καταγγέλλει την πολιτική μηδενικού αθροίσματος που ακολουθούν 

επί του παρόντος ορισμένες χώρες της ΕΕ· είναι της άποψης ότι οι διαπραγματεύσεις για 

τον προϋπολογισμό δεν κατευθύνονται από την αρχή της ΕΠΑ, αλλά από την εθνική 

λογική της «δίκαιης ανταπόδοσης» και τα δημοσιονομικά ισοζύγια· 

10. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν, επιπλέον, άλλους 
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βασιζόμενους στη φορολογία πόρους που βρίσκονται στη διάθεση της ΕΕ και οι οποίοι θα 

μπορούσαν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη ΕΠΑ σε ορισμένους τομείς πολιτικής που 

ενέχουν κινδύνους, και παράλληλα να ενισχύσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να 

μειώσουν τους πόρους που βασίζονται στο ΑΕΕ και τον ΦΠΑ· θεωρεί ότι το υφιστάμενο 

σύστημα ιδίων πόρων που βασίζεται στον ΦΠΑ θα πρέπει να αντικατασταθεί από μια 

κατάλληλη μεταφορά ενός μεριδίου του ΦΠΑ που εισπράττεται σε εθνικό επίπεδο· 

πιστεύει ότι οι νέοι πόροι θα μπορούσαν να προέρχονται επίσης από ευρωπαϊκές 

πολιτικές, π.χ. στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας, του κλίματος ή των 

μεταφορών· 

11. τονίζει ότι η χρήση των ιδίων πόρων θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη σε ευρωπαϊκά 

δημόσια αγαθά από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν όλα τα κράτη μέλη εξίσου και για 

τα οποία η δράση σε επίπεδο ΕΕ δεν είναι μόνο σημαντική, αλλά και απαραίτητη, ή σε 

περιπτώσεις όπου οι εθνικές δυνατότητες χρηματοδότησης δεν επαρκούν για την επίτευξη 

των προτεραιοτήτων και στόχων της ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία 

του προϋπολογισμού της ΕΕ για την υποστήριξη της περαιτέρω ολοκλήρωσης της ΕΕ και 

της συνοχής μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει δύο τομείς αυξημένης ΕΠΑ που 

έχουν υψηλό βαθμό αποδοχής μεταξύ των πολιτών, συγκεκριμένα η έρευνα και ανάπτυξη 

καθώς και η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια· 

12. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να κάνει λιγότερα σε τομείς όπου η 

Ένωση θεωρείται ότι έχει περιορισμένη προστιθέμενη αξία, ή ότι δεν είναι σε θέση να 

εκπληρώσει τις υποσχέσεις της· τονίζει, ωστόσο, ότι όταν τίθενται φιλόδοξοι ευρωπαϊκοί 

στόχοι, θα πρέπει αντίστοιχα να διατίθενται επαρκή κονδύλια, και όταν τίθενται νέοι 

στόχοι, θα πρέπει να προτείνονται νέοι πόροι· 

13. εκφράζει την πεποίθησή του ότι οι δαπάνες από ιδίους πόρους σε έργα εσωτερικής και 

εξωτερικής ασφάλειας θα τύχουν θετικής αντίδρασης από τους πολίτες, με αποτέλεσμα να 

αυξηθεί η ΕΠΑ τους· εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό επίπεδο των δαπανών σε 

ορισμένους βασικούς τομείς ασφάλειας, όπως οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη 

συνεργασία και την έρευνα σε θέματα άμυνας και ασφάλειας· 

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη χρήση ιδίων πόρων σε έργα που 

σχετίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν 

αμφιβολίες όσον αφορά τα είδη των χρηματοδοτούμενων έργων· επισημαίνει ότι οι 

δαπάνες θα πρέπει να επικεντρώνονται σε έργα τα οποία είναι μακροπρόθεσμα αποδοτικά 

και αποφέρουν οφέλη στην ΕΕ, και όχι στη χρηματοδότηση προγραμμάτων που παράγουν 

μόνο βραχυπρόθεσμα οφέλη· 

15. εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό μερίδιο του προϋπολογισμού της Ένωσης που 

διατίθεται για δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με το κλίμα· υποστηρίζει ότι τα έσοδα που 

προκύπτουν από τους ιδίους πόρους θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για έργα που 

παράγουν υψηλότερη ΕΠΑ, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της κλιματικής 

αλλαγής· 

16. ζητεί να υπάρξει μια ανοικτή συζήτηση σχετικά με τη διατήρηση του επιπέδου των 

πληρωμών για την πολιτική συνοχής και την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) στην 

επόμενη περίοδο προγραμματισμού, λαμβανομένων υπόψη της προσθετικότητας και της 

υψηλής προστιθέμενης αξίας που παρέχουν οι εν λόγω πολιτικές για τη σταθερότητα, την 

ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης· 
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17. ζητεί να υπάρξει στοχοθετημένη δημιουργία ικανοτήτων στα κράτη μέλη που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τα υπό κεντρική διαχείριση προγράμματα, όπως η 

διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· 

18. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση στο Κοινοβούλιο, εντός του επόμενου 

έτους, στην οποία θα εξηγεί με ποιον τρόπο προτίθεται να συνδυάσει μακροπρόθεσμους 

πολιτικούς στόχους, όπως η στρατηγική «Ευρώπη 2020», με την κατάσταση που θα 

προκύψει μετά το ΠΔΠ του 2020· πιστεύει ακράδαντα ότι το θεματολόγιο της ΕΕ για την 

επόμενη δεκαετία θα πρέπει να διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στη διεργασία 

ανάπτυξης διαδοχικών ΠΔΠ· 

19. υπενθυμίζει ότι τα μακροπρόθεσμα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 

και οι 10 προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 

την κατανομή των ιδίων πόρων· καλεί την Επιτροπή να προσανατολίσει τις 

προτεραιότητές της στην επιτυχή επίτευξη των εν λόγω μακροπρόθεσμων προγραμμάτων· 

20. πιστεύει ότι οι απλούστεροι και σαφέστεροι κανόνες θα συμβάλουν στην ταχεία 

κατανομή των πόρων και θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, με 

αποτέλεσμα να προκύπτουν λιγότερα σφάλματα· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει 

σχέδιο δράσης προς αυτή την κατεύθυνση· 

21. εκφράζει ανησυχία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η κατανομή των 

δαπανών· είναι της γνώμης ότι το σύστημα του ισοζυγίου του προϋπολογισμού δεν 

ενδείκνυται όταν πρόκειται για έργα που ενσωματώνουν ΕΠΑ, καθώς τα έργα αυτά 

ενδέχεται να υλοποιούνται σε ένα και μόνο κράτος μέλος, πράγμα που δημιουργεί 

ανισορροπία μεταξύ των λογαριασμών της συγκεκριμένης χώρας και των λογαριασμών 

των άλλων χωρών· 

22. επισημαίνει ότι οι πολιτικές που θα ωφελούσαν όλους τους πολίτες της ΕΕ και θα 

παρείχαν μεγαλύτερη ΕΠΑ δεν είναι ελκυστικές από άποψη καθαρού υπολοίπου· 

πιστεύει, συνεπώς, ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί νέα μέθοδος μέτρησης της αξίας των 

έργων και να θεσπιστεί ένα ορθολογικό σύστημα υποβολής εκθέσεων· 

23. επαναλαμβάνει ότι είναι καίριας σημασίας να διατίθενται ίδιοι πόροι στα έργα που έχουν 

τη δυνατότητα να δημιουργήσουν την υψηλότερη ΕΠΑ και όχι απλά να εξετάζονται οι 

λογαριασμοί κάθε κράτους μέλους· ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει φιλόδοξες 

προτάσεις για νέους ιδίους πόρους· πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να μειώσει το σχετικό 

μερίδιο των εθνικών συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και, κατά 

συνέπεια, να συμβάλει στον τερματισμό της αντιευρωπαϊκής επικέντρωσης αποκλειστικά 

στη δίκαιη απόδοση των καθαρών υπολοίπων· 

24. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα είσπραξης μιας εισφοράς 

CO2 μέσω της τιμολόγησης του άνθρακα, χρησιμοποιώντας είτε τη φορολογία είτε μέσα 

που βασίζονται στην αγορά, ως μέσο ενίσχυσης του προϋπολογισμού της ΕΕ· πιστεύει ότι 

ένα τέτοιο μέσο θα μπορούσε να παράσχει υψηλή ΕΠΑ, δεδομένου ότι η εισφορά θα 

μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο για να αλλάξει η συμπεριφορά των καταναλωτών 

και των παραγωγών προς την κατεύθυνση ενός μέλλοντος με μικρότερη ένταση άνθρακα· 

θεωρεί, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε ενωσιακή λύση που βασίζεται στη φορολογία θα πρέπει 

να είναι όσο το δυνατόν πιο ουδέτερη για τον δείκτη συνολικής φορολογίας ενός 
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δεδομένου κράτους μέλους· επισημαίνει ότι κατά τον καθορισμό αυτής της εισφοράς θα 

πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα τρέχοντα συστήματα εμπορίας εκπομπών ώστε 

να αποφεύγονται τυχόν αλληλεπικαλύψεις και συγκρούσεις όσον αφορά τα μέσα και τους 

στόχους. 
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