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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. επισημαίνει ότι, στην εν λόγω 

νομοθετική πράξη, το Συμβούλιο 

καθορίζει, μεταξύ άλλων, το ανώτατο 

όριο των ιδίων πόρων και έχει τη 

δυνατότητα να καθιερώνει νέες 

κατηγορίες ιδίων πόρων ή να καταργεί 

υφιστάμενη κατηγορία· υπογραμμίζει ότι, 

παρόλο που η απόφαση περί ιδίων πόρων 

δεν έχει ημερομηνία λήξης, συνδέεται 

άμεσα με το αντίστοιχο ΠΔΠ που ορίζει 

το ανώτατο επίπεδο δαπανών για την 

περίοδο που καλύπτει· 

διαγράφεται 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. θεωρεί ότι οι παραδοσιακοί ίδιοι 

πόροι, συγκεκριμένα οι τελωνειακοί 

δασμοί, τα γεωργικά τέλη και οι εισφορές 

ζάχαρης και ισογλυκόζης, αποτελούν 

αξιόπιστη και ουσιαστική πηγή εσόδων της 

ΕΕ, δεδομένου ότι προκύπτουν απευθείας 

από το γεγονός ότι η ΕΕ αποτελεί 

τελωνειακή ένωση και από τις νομικές 

αρμοδιότητες και την κοινή εμπορική 

πολιτική που συνδέονται με το γεγονός 

αυτό· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι οι 

παραδοσιακοί ίδιοι πόροι θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να αποτελούν πηγή 

εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· 

θεωρεί ότι, εάν μειωθεί η αναλογία του 

κόστους είσπραξης που παρακρατούν τα 

κράτη μέλη, μπορεί να εξασφαλιστεί για 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ ένα 

μεγαλύτερο ποσοστό από τα εν λόγω 

έσοδα· 

24. θεωρεί ότι οι παραδοσιακοί ίδιοι 

πόροι, συγκεκριμένα οι τελωνειακοί 

δασμοί, τα γεωργικά τέλη και οι εισφορές 

ζάχαρης και ισογλυκόζης, αποτελούν 

αξιόπιστη και ουσιαστική πηγή εσόδων της 

ΕΕ, δεδομένου ότι προκύπτουν απευθείας 

από το γεγονός ότι η ΕΕ αποτελεί 

τελωνειακή ένωση και από τις νομικές 

αρμοδιότητες και την κοινή εμπορική 

πολιτική που συνδέονται με το γεγονός 

αυτό· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι οι 

παραδοσιακοί ίδιοι πόροι θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να αποτελούν πηγή 

εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· 

πιστεύει ότι, παρότι οι τελωνειακοί 

δασμοί στις εισαγωγές από χώρες εκτός 

ΕΕ ήδη συνιστούν ίδιο πόρο, το 20% που 

παρακρατείται από τα κράτη μέλη ως 

κόστος είσπραξης για σκοπούς εξόδων 

διαχείρισης πρέπει να καταργηθεί προς 

όφελος των ιδίων πόρων της ΕΕ· 
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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, 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· 

πιστεύει ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να 

εξαιρεί τη συνεισφορά βάσει του ΑΕΕ 

στον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και 

τις εθνικές συνεισφορές σε πρωτοβουλίες 

που στηρίζονται με συγχρηματοδότηση 

της ΕΕ από τους υπολογισμούς του 

ελλείμματος στο πλαίσιο του συμφώνου 

σταθερότητας και ανάπτυξης, ώστε να 

ενισχυθούν οι επενδύσεις· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

50. ζητεί, καταρχήν, τη δημιουργία 

ενός νέου ιδίου πόρου για τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης που θα 

εισπράττεται από τις συναλλαγές στην 

ψηφιακή οικονομία· θεωρεί, ωστόσο, ότι, 

δεδομένων των σημαντικών 

διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε 

εξέλιξη στην ΕΕ και στον ΟΟΣΑ, είναι 

πολύ νωρίς για να αποφασιστούν τα 

ακριβή μέτρα για τη δημιουργία ενός 

τέτοιου πόρου· 

50. ζητεί τη δημιουργία ενός νέου ιδίου 

πόρου για τον προϋπολογισμό της Ένωσης 

που θα εισπράττεται από τις συναλλαγές 

στην ψηφιακή οικονομία· εμμένει στην 

άποψη ότι απαιτείται λύση μακράς πνοής 

για την αντιμετώπιση των εν λόγω 

προβλημάτων και όχι πρόχειρα 

τεχνάσματα· πιστεύει συνεπώς ότι η 

δημιουργία μιας ψηφιακής μόνιμης 

εγκατάστασης με βάση τη σημαντική και 

βιώσιμη ψηφιακή παρουσία στην οδηγία 

για την ΚΕΒΦΕ θα μπορέσει να 

αντιμετωπίσει τα φορολογικά 

προβλήματα που ανακύπτουν από το 

πλαίσιο της ψηφιοποίησης· θεωρεί, 

ωστόσο, ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν 

υπόψη οι σημαντικές διαπραγματεύσεις 
που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ΕΕ και 

στον ΟΟΣΑ· 

Or. en 

 

 


