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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  21α. θεωρεί ότι όσοι εκμεταλλεύονται 

το ισχύον κανονιστικό σύστημα θα πρέπει 

να είναι αυτοί που θα επωμιστούν κατά 

κύριο λόγο τη φορολογική επιβάρυνση 

του νέου φορολογικού καθεστώτος, 

επισημαίνοντας τους φόρους επί του 

εισοδήματος από κεφάλαια (κέρδη 

επιχειρήσεων), τις χρηματοπιστωτικές 

συναλλαγές και τον φόρο περιουσίας, και 

θεωρεί τον αρχικό συντελεστή φόρου ως 

ένα πρώτο βήμα προς την καθιέρωση 

ενός συστήματος πραγματικού 

δικαιούχου και μητρώου ιδιοκτησίας· 

πιστεύει, επιπλέον, ότι το φορολογικό 

σύστημα θα πρέπει να μην περιοριστεί 

στην εναρμόνιση των φορολογικών 

βάσεων, αλλά να εισαγάγει έναν 

αποτελεσματικό ελάχιστο φορολογικό 

συντελεστή σε ολόκληρη την ΕΕ· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. θεωρεί ότι η εισαγωγή νέων ιδίων 

πόρων θα πρέπει να έχει διττό σκοπό, 

δηλαδή, αφενός, να επιφέρει σημαντική 

μείωση (της τάξης του 40 %) του 

μεριδίου των συνεισφορών βάσει του 

ΑΕΕ, ούτως ώστε να προκύψουν 

εξοικονομήσεις για τους 

προϋπολογισμούς των κρατών μελών· 

και, αφετέρου, να διευκολύνει τη 

χρηματοδότηση ενός υψηλότερου επιπέδου 

δαπανών της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΔΠ 

μετά το 2020, καλύπτοντας επίσης το 

έλλειμμα που προκύπτει από την 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου· 

υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι νέοι 

ίδιοι πόροι δεν έχουν ως στόχο την αύξηση 

της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης 

για τους φορολογούμενους της ΕΕ, οι 

οποίοι δεν θα πρέπει να επηρεαστούν από 

τη θέσπιση νέων ιδίων πόρων· 

22. θεωρεί ότι η εισαγωγή νέων ιδίων 

πόρων θα πρέπει να έχει διττό σκοπό, 

δηλαδή, αφενός, να καταστήσει το 

σύστημα ιδίων πόρων πιο αλληλέγγυο και 

προοδευτικό δρομολογώντας μια 

διαδικασία μετάβασης προκειμένου να 

διορθωθούν οι σημερινές εθνικές 

συνεισφορές, μεταξύ άλλων θεσπίζοντας 

διανεμητικά κριτήρια για τη διόρθωση 

της εθνικής συνεισφοράς με βάση το 

κατά κεφαλήν εισόδημα· και, αφετέρου, 

να διευκολύνει τη χρηματοδότηση ενός 

υψηλότερου επιπέδου δαπανών της ΕΕ στο 

πλαίσιο του ΠΔΠ μετά το 2020, 

καλύπτοντας επίσης το έλλειμμα που 

προκύπτει από την αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου· υπενθυμίζει, στο 

πλαίσιο αυτό, ότι οι νέοι ίδιοι πόροι δεν 

έχουν ως στόχο την αύξηση της συνολικής 

φορολογικής επιβάρυνσης για τους 

φορολογούμενους της ΕΕ από τη μεσαία 

και εργατική τάξη, οι οποίοι δεν θα πρέπει 

να επηρεαστούν από τη θέσπιση νέων 

ιδίων πόρων· 
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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· 

προτείνει το ποσοστό των τελωνειακών 

εσόδων που παρακρατούν τα κράτη μέλη 

για έξοδα είσπραξης να επαναφερθεί στο 

αρχικό 10 %, ώστε να αντισταθμιστεί η 

μείωση των εν λόγω παραδοσιακών ιδίων 

πόρων μετά τις σημαντικές μειώσεις των 

δασμών που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο 

του ΠΟΕ και σε σημαντικές διμερείς 

εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ· 

Or. en 

 

 


