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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. τονίζει ότι το ΠΔΠ 2021-2027 

πρέπει να εγγυάται την ευθύνη και την 

ικανότητα της Ένωσης να ανταποκρίνεται 

σε νεοεμφανιζόμενες ανάγκες, πρόσθετες 

προκλήσεις και νέες διεθνείς δεσμεύσεις, 

και να επιτυγχάνει τις πολιτικές 

προτεραιότητες και τους στόχους της· 

επισημαίνει τα σοβαρά προβλήματα που 

συνδέονται με την υποχρηματοδότηση 

του ΠΔΠ 2014-2020, και τονίζει εκ νέου 

ότι, προκειμένου να μην επαναληφθούν 

προηγούμενα λάθη, είναι αναγκαίο να 

εξασφαλιστεί εξαρχής ένας ισχυρός και 

αξιόπιστος προϋπολογισμός της ΕΕ προς 

όφελος των πολιτών για την επόμενη 

επταετία· 

1. τονίζει ότι το ΠΔΠ 2021-2027 

πρέπει να ανταποκρίνεται στις 

πραγματικές ανάγκες των ευρωπαίων 

πολιτών· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο 

να αποφευχθούν τα προηγούμενα 

σφάλματα, με τη διασφάλιση ενός 

προϋπολογισμού της Ένωσης που θα 

είναι πιο αποτελεσματικός, διαφανής, θα 

βασίζεται στις επιδόσεις και θα 

εξασφαλίζει συγκεκριμένες μειώσεις των 

διοικητικών δαπανών και της 

διασπάθισης χρήματος· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. υπογραμμίζει ότι η πρόταση της 

Επιτροπής όσον αφορά το συνολικό 

επίπεδο του επόμενου ΠΔΠ, που ορίζεται 

στο 1,08 % του ΑΕΕ της ΕΕ-27 (1,11 % 

μετά την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Ανάπτυξης), αντιπροσωπεύει, 
από άποψη ποσοστού ΑΕΕ, μείωση σε 

πραγματικούς όρους σε σύγκριση με το 

τρέχον ΠΔΠ· θεωρεί ότι το προτεινόμενο 

επίπεδο του ΠΔΠ δεν θα επιτρέψει στην 

Ένωση να τηρήσει τις πολιτικές της 

δεσμεύσεις και να ανταποκριθεί σε 

σημαντικές μελλοντικές προκλήσεις· 

προτίθεται, ως εκ τούτου, να 

διαπραγματευθεί μια αναγκαία αύξηση· 

3. εκφράζει την απογοήτευσή του για 

την πρόταση της Επιτροπής να αυξήσει το 

γενικό επίπεδο του επόμενου ΠΔΠ χωρίς 

να λαμβάνει υπόψη την αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ με όλες 

τις σχετικές δημοσιονομικές συνέπειες, 

πράγμα που σημαίνει ότι οι 

φορολογούμενοι στα κράτη μέλη θα 

κληθούν να πληρώσουν περισσότερα· 

τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθούν ορθά 

οι πόροι που μπορούν να τύχουν 

καλύτερης διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ο πλήρης 

σεβασμός της αρχής της 

επικουρικότητας· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. τονίζει, ακόμη, τη σημασία των 

οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να 

διέπουν το ΠΔΠ και όλες τις συναφείς 

πολιτικές της ΕΕ· τονίζει εκ νέου, στο 

πλαίσιο αυτό, τη θέση του ότι η ΕΕ 

πρέπει να εκπληρώσει τη δέσμευσή της 

να πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των 

στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών, και εκφράζει τη λύπη 

του για την έλλειψη σαφούς και ορατής 

δέσμευσης για τον σκοπό αυτό στις 

προτάσεις για το ΠΔΠ· ζητεί, ως εκ 

τούτου, την ενσωμάτωση των στόχων 

βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις πολιτικές 

και πρωτοβουλίες της ΕΕ στο πλαίσιο 

του επόμενου ΠΔΠ· τονίζει περαιτέρω ότι 

όλα τα προγράμματα στο πλαίσιο του 

επόμενου ΠΔΠ θα πρέπει να συνάδουν με 

τον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων· τονίζει τη σημασία της 

υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων, της εξάλειψης 

των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων 

των διακρίσεων κατά των ατόμων 

ΛΟΑΔΜ, και της δημιουργίας ενός 

χαρτοφυλακίου για τις μειονότητες, 

συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, μέτρα 

τα οποία είναι όλα ζωτικής σημασίας για 

την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ 

για τη διαμόρφωση μιας Ευρώπης χωρίς 

αποκλεισμούς· υπογραμμίζει ότι, 

5. καλεί την ΕΕ να σταματήσει να 

είναι πρωτοπόρος στην υλοποίηση των 

Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών και να εγκαταλείψει την 

επιδίωξη μιας Ευρώπης χωρίς 

αποκλεισμούς, την εμμονή με το «φύλο» 

και τις δαπάνες που σχετίζονται με το 

κλίμα, και να βάλει φρένο στον 

εξισλαμισμό της Ευρώπης. 
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προκειμένου η ΕΕ να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη 

συμφωνία του Παρισιού, η συμβολή της 

στους στόχους για το κλίμα θα πρέπει να 

ανέλθει τουλάχιστον στο 25 % των 

δαπανών για το ΠΔΠ 2021-2027, με 

στόχο την επίτευξη ποσοστού 30 % το 

συντομότερο δυνατόν, και σε κάθε 

περίπτωση το αργότερο έως το 2027·  

Or. en 



 

AM\1168508EL.docx  PE624.234v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

7.11.2018 A8-0358/4 

Τροπολογία  4 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Ενδιάμεση έκθεση για το ΠΔΠ 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. θεωρεί ότι η απαίτηση ομοφωνίας 

για την έγκριση και την αναθεώρηση του 

κανονισμού του ΠΔΠ αποτελεί 

πραγματικό εμπόδιο για τη διαδικασία· 

καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 

ενεργοποιήσει εν προκειμένω τη ρήτρα 

γέφυρας που ορίζεται στο άρθρο 312 

παράγραφος 2 ΣΛΕΕ ούτως ώστε να 

μπορεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τον 

κανονισμό του ΠΔΠ με ειδική 

πλειοψηφία· 

διαγράφεται  

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επαναβεβαιώνει την επίσημη θέση 

του ότι το επίπεδο του ΠΔΠ 2021-2027 θα 

πρέπει να οριστεί σε 1 324,1 

δισεκατομμύρια ευρώ σε τιμές του 2018, 

ποσό που αντιπροσωπεύει το 1,3% του 

ΑΕΕ της ΕΕ-27, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί το αναγκαίο επίπεδο 

χρηματοδότησης για βασικές πολιτικές 

της ΕΕ που θα επιτρέψει την εκπλήρωση 

της αποστολής και των στόχων τους· 

16. ζητεί να είναι το επίπεδο του ΠΔΠ 

2021-2027 χαμηλότερο από το επίπεδο 

του τρέχοντος ΠΔΠ και, σε κάθε 

περίπτωση, να μην υπερβαίνει το 1% του 

ΑΕΕ της ΕΕ-27· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. προτίθεται να υπερασπιστεί την 

πρόταση της Επιτροπής για εξασφάλιση 

ενός επαρκούς επιπέδου χρηματοδότησης 

για μια ισχυρή, αποτελεσματική και 

υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκή δημόσια 

διοίκηση στην υπηρεσία όλων των 

Ευρωπαίων· υπενθυμίζει ότι, κατά τη 

διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ, τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ και οι αποκεντρωμένοι 

οργανισμοί έχουν εφαρμόσει μείωση κατά 

5 % του προσωπικού τους και πιστεύει 

ότι δεν θα πρέπει να υποστούν περαιτέρω 

μειώσεις, οι οποίες θα έθεταν σε άμεσο 

κίνδυνο την υλοποίηση των πολιτικών 

της Ένωσης· επαναλαμβάνει, για μία 

ακόμη φορά, τη ρητή αντίθεσή του σε μια 

επανάληψη της δημιουργίας μιας 

επονομαζόμενης δεξαμενής αναδιάταξης 

για τους οργανισμούς· 

19. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 

την εξωφρενική αύξηση (γύρω στο 20%) 

στις διοικητικές δαπάνες της ΕΕ, γεγονός 

που καταδεικνύει επίσης ότι δεν 

λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικοί 

περιορισμοί που αντιμετωπίζουν διάφορα 

κράτη μέλη· 

Or. en 
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Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. τονίζει τη σημασία του νέου 

μηχανισμού ο οποίος διασφαλίζει τον 

σεβασμό των αξιών που κατοχυρώνονται 

στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), σύμφωνα με 

τον οποίο τα κράτη μέλη που δεν τις 

σέβονται θα υπόκεινται σε 

δημοσιονομικές συνέπειες· προειδοποιεί, 

ωστόσο, ότι οι τελικοί δικαιούχοι του 

προϋπολογισμού της Ένωσης δεν θα 

επηρεαστούν κατά κανέναν τρόπο από 

την στάση της κυβέρνησής τους προς τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος 

δικαίου· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι τα 

μέτρα δεν θα επηρεάζουν την υποχρέωση 

των κρατικών φορέων ή των κρατών 

μελών να πραγματοποιούν πληρωμές 

στους τελικούς δικαιούχους ή αποδέκτες· 

31. απορρίπτει και καταδικάζει κάθε 

προσπάθεια χρήσης πολιτικής ή 

οικονομικής αιρεσιμότητας για τα 

κονδύλια της ΕΕ, όπως θα ισχύει στο 

πλαίσιο του νέου τομέα 2, «Συνοχή και 

αξίες»· πιστεύει ότι πρόκειται για ένα 

ακόμη πλήγμα κατά των ευρωπαϊκών 

εθνών και της ελευθερίας και 

ανεξαρτησίας τους· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

40.     ζητεί, σύμφωνα με την πρόταση της 

Επιτροπής, την προγραμματισμένη 

εισαγωγή μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων 

η οποία, χωρίς να αυξάνει τη φορολογική 

επιβάρυνση για τους πολίτες, θα 

αντιστοιχούσε σε σημαντικούς 

στρατηγικούς στόχους της ΕΕ, των 

οποίων η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 

είναι εμφανής και αναντικατάστατη: 

40. απορρίπτει την προτεινόμενη 

καθιέρωση τριών νέων ιδίων πόρων της 

ΕΕ βάσει του συστήματος εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπών, της κοινής 

ενοποιημένης βάσης φορολογίας 

εταιρειών και μιας εθνικής συνεισφοράς 

που υπολογίζεται βάσει της ποσότητας μη 

ανακυκλωμένων αποβλήτων πλαστικών 

υλικών συσκευασίας, που τελικά θα 

οδηγήσει σε περαιτέρω φορολόγηση των 

επιχειρήσεων και αυξημένη φορολογική 

πίεση στους πολίτες· 

- την εύρυθμη λειτουργία, την εδραίωση 

και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, 

ιδίως με την εφαρμογή μιας κοινής 

ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιριών 

(ΚΕΒΦΕ) ως βάσης για έναν νέο ίδιο 

πόρο μέσω του καθορισμού ενιαίου 

φορολογικού συντελεστή στα έσοδα από 

την ΚΕΒΦΕ και μέσω της φορολόγησης 

των μεγάλων εταιρειών στον ψηφιακό 

τομέα που επωφελούνται από την ενιαία 

αγορά· 

 

- την καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής και την επιτάχυνση της 

ενεργειακής μετάβασης, με μέτρα όπως 

ένα μερίδιο του εισοδήματος του 

συστήματος εμπορίας εκπομπών· 

 

- τον αγώνα για την προστασία του 

περιβάλλοντος μέσω μιας συνεισφοράς με 
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βάση την ποσότητα μη ανακυκλωμένων 

πλαστικών υλικών συσκευασίας· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

42. υποστηρίζει σθεναρά την 

κατάργηση όλων των εκπτώσεων και 

άλλων διορθωτικών μηχανισμών, 

συνοδευόμενη, εάν χρειάζεται, από 

περιορισμένη περίοδο σταδιακής 

κατάργησης· 

42. απορρίπτει έντονα την κατάργηση 

όλων των επιστροφών και άλλων 

διορθωτικών μηχανισμών για όλους τους 

καθαρούς πληρωτές, όπως οι Κάτω 

Χώρες· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

43. επιμένει στην καθιέρωση άλλων 

εσόδων που θα πρέπει να συνιστούν 

πρόσθετα έσοδα για τον προϋπολογισμό 

της ΕΕ, χωρίς αυτό να συνεπάγεται 

αντίστοιχη μείωση των συνεισφορών με 

βάση το ΑΕΕ: 

43. υπενθυμίζεται ότι τα κράτη μέλη 

είναι υπεύθυνα για τις δημοσιονομικές 

πολιτικές τους και υπογραμμίζει ότι η 

εξουσία επιβολής φόρων βρίσκεται στον 

πυρήνα της κυριαρχίας των κρατών 

μελών· τονίζει, επομένως, ότι καμία 

ευρωπαϊκή αρχή δεν έχει δικαίωμα να 

εισπράττει φόρους εξ ονόματος των 

φορολογούμενων των κρατών μελών· 

– πρόστιμα που καταβάλλουν οι 

εταιρείες για την παράβαση των 

κανόνων της Ένωσης ή πρόστιμα 

για καθυστερημένη καταβολή 

εισφορών·  

 

– έσοδα από πρόστιμα που 

επιβάλλονται δυνάμει αποφάσεων 

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων 

των κατ’ αποκοπήν ποσών ή των 

χρηματικών ποινών που 

επιβάλλονται στα κράτη μέλη, τα 

οποία απορρέουν από ενέργειες επί 

παραβάσει· 

 

Or. en 

 

 


