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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της 

Λισαβόνας εισήγαγε νέες διατάξεις όσον 

αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για 

τους ιδίους πόρους και ότι προβλέπει τη 

δυνατότητα έγκρισης κανονισμού από το 

Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν 

έγκρισης από το Κοινοβούλιο· θωρεί, 

ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι στην 

απόφαση περί ιδίων πόρων εξακολουθούν 

να υφίστανται ορισμένες εκτελεστικές 

διατάξεις, ιδίως οι διατάξεις που αφορούν 

τον υπολογισμό των πόρων βάσει του 

ΑΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, μια ομαλότερη 

διαδικασία έγκρισης για την απόφαση 

περί ιδίων πόρων, η οποία θα πρέπει να 

εγκρίνεται βάσει της συνήθους 

νομοθετικής διαδικασίας, δηλαδή με 

ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία εντός 

του Συμβουλίου και συναπόφαση του 

Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα 

με το άρθρο 48 παράγραφος 7 της ΣΕΕ, 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δύναται να 

θεσπίζει απόφαση προκειμένου να 

υποβληθούν στη συνήθη νομοθετική 

διαδικασία πράξεις που δεν εμπίπτουν 

κανονικά στην εν λόγω διαδικασία, η 

οποία παραμένει μακράν πιο 

δημοκρατική και ανοικτή· καλεί το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ενεργοποιήσει 

έναν τέτοιο μηχανισμό χωρίς 

καθυστέρηση· 

7. υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της 

Λισαβόνας εισήγαγε νέες διατάξεις όσον 

αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για 

τους ιδίους πόρους και ότι προβλέπει τη 

δυνατότητα έγκρισης κανονισμού από το 

Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν 

έγκρισης από το Κοινοβούλιο· θωρεί, 

ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι στην 

απόφαση περί ιδίων πόρων εξακολουθούν 

να υφίστανται ορισμένες εκτελεστικές 

διατάξεις, ιδίως οι διατάξεις που αφορούν 

τον υπολογισμό των πόρων βάσει του 

ΑΕΕ· 
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43. είναι της άποψης ότι τα έσοδα που 

προέρχονται από τα κέρδη της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (έσοδα ΕΚΤ από την 

έκδοση νομίσματος) και, 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· 

43. είναι της άποψης ότι τα έσοδα που 

προέρχονται από τα κέρδη της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (έσοδα ΕΚΤ από την 

έκδοση νομίσματος) και, 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· θεωρεί ότι ένας τέτοιος πόρος θα 

πρέπει να συνδέεται άμεσα με την ειδική 

γραμμή του προϋπολογισμού της ΕΕ που 

αφορά τη ζώνη του ευρώ· 
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65. ζητεί, προς τούτο, τη δημιουργία 

ειδικού αποθεματικού στο σκέλος των 

εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, το 

οποίο σταδιακά θα συμπληρώνεται από 

όλους τους τύπους απρόβλεπτων άλλων 

εσόδων· θεωρεί ότι το αποθεματικό αυτό 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να 

καλύπτονται πρόσθετες ανάγκες 

πληρωμών, ιδίως αυτές που συνδέονται 

με την κινητοποίηση του συνολικού 

περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων 

ή τα ειδικά μέσα του ΠΔΠ· 

65. ζητεί, προς τούτο, τη δημιουργία 

ειδικού αποθεματικού στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, το οποίο σταδιακά 

θα συμπληρώνεται από όλους τους τύπους 

απρόβλεπτων άλλων εσόδων και θα 

μεταφέρεται με τον δέοντα τρόπο 

προκειμένου να παρέχει πρόσθετες 

δυνατότητες κάλυψης δαπανών όταν 

προκύπτουν ανάγκες· θεωρεί ότι το 

αποθεματικό αυτό θα πρέπει να διατίθεται 

στα ειδικά μέσα του ΠΔΠ και θα πρέπει 

να παρέχει συμπληρωματικές ενισχύσεις, 

τόσο στις αναλήψεις υποχρεώσεων όσο 

και τις πληρωμές, κατόπιν απόφασης της 

αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· 
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