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Παράγραφος 37 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

37. καλεί την Επιτροπή, εν αναμονή 

της θέσπισης της σχετικής νομοθεσίας για 

τον ΦΠΑ, να υποβάλει πρόταση για έναν 

αναθεωρημένο ίδιο πόρο με βάση τον 

ΦΠΑ, ως μέρος της επικείμενης δέσμης 

νομοθετικών μέτρων σχετικά με τους 

ιδίους πόρους της ΕΕ· φρονεί ότι η εν 

λόγω πρόταση θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη τα κύρια αποτελέσματα της 

μεταρρύθμισης του ΦΠΑ η οποία, επί του 

παρόντος, είναι υπό συζήτηση· 

37. καλεί την Επιτροπή, εν αναμονή 

της θέσπισης της σχετικής νομοθεσίας για 

τον ΦΠΑ, να υποβάλει πρόταση για έναν 

αναθεωρημένο ίδιο πόρο ο οποίος δεν 

βασίζεται στον ΦΠΑ, ως μέρος της 

επικείμενης δέσμης νομοθετικών μέτρων 

σχετικά με τους ιδίους πόρους της ΕΕ· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

40. συμφωνεί με την εκτίμηση της 

Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους 

Πόρους για μια ΚΕΒΦΕ που θα συνιστά τη 

βάση για έναν νέο ίδιο πόρο, δεδομένου 

ότι πληροί όλα τα κριτήρια που έχει θέσει 

η Ομάδα· τονίζει ότι η ΚΕΒΦΕ αποτελεί 

επίσης βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη 

της ενιαίας αγοράς, η οποία αποτελεί, 

επιπλέον, ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό, 

δεδομένου ότι εμποδίζει τόσο τον αθέμιτο 

φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των 

κρατών μελών όσο και τη δημοσιονομική 

βελτιστοποίηση που είναι επιζήμια για 

τον θεμιτό ανταγωνισμό· 

40. διαφωνεί με την εκτίμηση της 

Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους 

Πόρους για μια ΚΕΒΦΕ που θα συνιστά τη 

βάση για έναν νέο ίδιο πόρο· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

42. ζητεί από την Επιτροπή, με βάση 

τα συμπεράσματα της επανεξέτασης της 

οδηγίας για την ΚΕΒΦΕ, να προτείνει τη 

δημιουργία ενός νέου ιδίου πόρου για τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης, ο οποίος θα 

υπολογίζεται με βάση τα έσοδα των 

κρατών μελών που προέρχονται από την 

ΚΕΒΦΕ· τάσσεται υπέρ της θέσπισης 

ενός ενιαίου συντελεστή εισφοράς επί των 

εσόδων που προκύπτουν από την 

ΚΕΒΦΕ, με σκοπό το αντίστοιχο ποσό να 

εισπράττεται ως ίδιος πόρος· εκτιμά ότι 

ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να 

εξασφαλίζει σημαντικά και σταθερά 

έσοδα για την ΕΕ με περιορισμένο 

διοικητικό κόστος· 

διαγράφεται· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

43. είναι της άποψης ότι τα έσοδα που 

προέρχονται από τα κέρδη της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (έσοδα 

ΕΚΤ από την έκδοση νομίσματος) και τα 

οποία, ως εκ τούτου, συνδέονται άμεσα 

με τη νομισματική ένωση της ΕΕ, θα 

πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για έναν 

νέο ίδιο πόρο αντί να καταβάλλονται στα 

εθνικά δημόσια ταμεία· 

διαγράφεται· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. συμμερίζεται την εκτίμηση της 

Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους 

Πόρους υπέρ του φόρου επί των 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ως 

πιθανής βάσης για έναν νέο ίδιο πόρο για 

τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ενώ 

εκτιμά ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να 

διερευνηθούν άλλα μέσα φορολόγησης 

των χρηματοπιστωτικών 

δραστηριοτήτων· 

45. διαφωνεί με την εκτίμηση της 

Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους 

Πόρους υπέρ του φόρου επί των 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ως 

πιθανής βάσης για έναν νέο ίδιο πόρο για 

τον προϋπολογισμό της Ένωσης· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

46. ζητεί, ως εκ τούτου, τη 

δημιουργία ενός νέου ιδίου πόρου για τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης που θα 

υπολογίζεται με βάση τη μέθοδο που θα 

επιλεγεί για τη φορολόγηση των 

χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων· 

διαγράφεται· 
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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· 

διαγράφεται· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

51. πιστεύει, ωστόσο, ότι οιαδήποτε 

μέτρα ληφθούν από τις αρχές της ΕΕ, 

όπως συστήματα εγγραφής ή 

παρακολούθησης ή ρυθμιστικοί 

μηχανισμοί, θα πρέπει να επιτρέπουν 

αμέσως την είσπραξη δασμών ή 

εισφορών προς όφελος του 

προϋπολογισμού της Ένωσης με βάση 

την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· 

θεωρεί ότι πρόκειται για δημόσια αγαθά 

της ΕΕ τα οποία, όπως δηλώνει η Ομάδα 

Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους 

Πόρους, παρέχουν τη βάση για τη 

θέσπιση εισφοράς που συνιστά «άλλα 

έσοδα» τα οποία απορρέουν από τις 

πολιτικές της Ένωσης· 

διαγράφεται· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

54. τονίζει τη σημασία της πράσινης 

φορολογίας ως μηχανισμού ο οποίος είναι 

ιδιαίτερα κατάλληλος να συμβάλει στους 

ευρωπαϊκούς ιδίους πόρους· καλεί την 

Επιτροπή να ενσωματώσει περαιτέρω τις 

προτάσεις για πρόσθετους οικολογικούς 

ιδίους πόρους, όπως περιγράφονται στην 

έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για 

τους Ιδίους Πόρους και από τον αρμόδιο 

για τον προϋπολογισμό της ΕΕ επίτροπο, 

οι οποίες συνάδουν με ορισμένες 

πολιτικές της Ένωσης, μεταξύ άλλων 

στους τομείς της ενέργειας (φόρος 

ενέργειας), του περιβάλλοντος και του 

κλίματος (μηχανισμός συνοριακής 

προσαρμογής άνθρακα, φόρος για το 

πλαστικό και σύστημα εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ)) και των 

μεταφορών (φόροι οδικών καυσίμων και 

αεροπορικών εισιτηρίων) με σκοπό την 

προώθηση πρόσθετων μελλοντικών ιδίων 

πόρων της Ένωσης· 

διαγράφεται· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

55. ζητεί ένα σημαντικό μερίδιο των 

εσόδων από πλειστηριασμούς του ΣΕΔΕ 

να θεωρείται από τη φάση 4 (2021) και 

μετά ως νέος ίδιος πόρος της ΕΕ· 

υπενθυμίζει ότι η επιλογή αυτή 

συζητήθηκε στο πλαίσιο της Ομάδας 

Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους 

Πόρους, και προτάθηκε ρητά από την 

Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, της 

14ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Ένα 

νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό 

Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που 

υλοποιεί αποτελεσματικά τις 

προτεραιότητές της μετά το 2020» 

(COM(2018)0098)· ζητεί, παράλληλα, να 

θεσπιστεί ένας μηχανισμός συνοριακής 

προσαρμογής άνθρακα, ως νέος ίδιος 

πόρος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ο 

οποίος θα πρέπει επίσης να έχει ως 

αποτέλεσμα την εξασφάλιση ισότιμων 

όρων ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριο 

και τον περιορισμό της μετεγκατάστασης 

της παραγωγής, με παράλληλη 

ενσωμάτωση του κόστους της κλιματικής 

αλλαγής στις τιμές των εισαγόμενων 

εμπορευμάτων· 

διαγράφεται· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

56. ζητεί από την Επιτροπή να 

εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης σε 

ενωσιακό επίπεδο μιας εισφοράς για τα 

πλαστικά και τα είδη μιας χρήσης, με 

στόχο την ενθάρρυνση της χρήσης πιο 

βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων· 

διαγράφεται· 

Or. en 

 

 


