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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.11.2018 A8-0358/11 

Τροπολογία  11 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

2018/0166R(APP) 

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 

αποτελεσματικά και αποδοτικά σε 

νεοεμφανιζόμενες ανάγκες, πρόσθετες 

προκλήσεις και νέες διεθνείς δεσμεύσεις 

και να τις καλύπτει, καθώς και να 

επιτυγχάνει τις πολιτικές προτεραιότητες 

και τους στόχους εκείνους που 

δημιουργούν πραγματική προστιθέμενη 

αξία για τους πολίτες της ΕΕ· τονίζει την 

ανάγκη να διενεργηθεί επανεξέταση των 

δαπανών προκειμένου να υπάρξει 

συνολική και συνετή αξιολόγηση που θα 

έχει ως στόχο να καταδείξει την 

πραγματική προστιθέμενη αξία κάθε 

προγράμματος για την επίτευξη 

αξιόπιστου και βελτιστοποιημένου 

προϋπολογισμού της ΕΕ προς 

αποκλειστικό όφελος των πολιτών για την 

επόμενη επταετία·  
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8.11.2018 A8-0358/12 

Τροπολογία  12 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

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. λαμβάνει υπό σημείωση την 

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)· θεωρεί 

ότι η εν λόγω πρόταση ενδέχεται να μην 

επιτρέψει στην Ένωση να τηρήσει τις 

πολιτικές της δεσμεύσεις και να 

ανταποκριθεί σε σημαντικές μελλοντικές 

προκλήσεις· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο 

αυτό, την ανάγκη επανεξέτασης των 

δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ, 

ιδίως των διοικητικών δαπανών, με 

σκοπό να μειωθούν οι συνεισφορές των 

κρατών μελών και να διασφαλιστεί ότι οι 

δαπάνες στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 

της ΕΕ πραγματοποιούνται αποκλειστικά 

και πραγματικά προς όφελος των 

αναγκών των πολιτών της ΕΕ· 
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8.11.2018 A8-0358/13 

Τροπολογία  13 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. δηλώνει, εξάλλου, την αντίθεσή 

του σε οποιαδήποτε μείωση του επιπέδου 

για μακροχρόνιες πολιτικές της ΕΕ που 

κατοχυρώνονται από τις Συνθήκες, όπως 

η πολιτική συνοχής, η κοινή γεωργική 

πολιτική και η κοινή αλιευτική πολιτική· 

εκφράζει την ιδιαίτερη αντίθεσή του προς 

οποιεσδήποτε ριζικές περικοπές που θα 

επηρεάσουν αρνητικά την ίδια τη φύση 

και τους στόχους αυτών των πολιτικών, 

όπως οι προτεινόμενες περικοπές για το 

Ταμείο Συνοχής, ή για το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης· 

αντιτίθεται, εν προκειμένω, στην 

προτεινόμενη περικοπή στο Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), παρά το 

διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του και την 

ενσωμάτωση σε αυτό τεσσάρων 

υφιστάμενων κοινωνικών προγραμμάτων, 

ιδίως της Πρωτοβουλίας για την 

Απασχόληση των Νέων· 

4. δηλώνει την αντίθεσή του στη 

μείωση που προτείνει η Επιτροπή στο 

επίπεδο χρηματοδότησης ορισμένων 

βασικών πολιτικών της ΕΕ, όπως η κοινή 

γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)· εκφράζει την 

ιδιαίτερη αντίθεσή του προς 

οποιεσδήποτε ριζικές περικοπές που θα 

επηρεάσουν αρνητικά το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης· 

αντιτίθεται, εν προκειμένω, στην 

προτεινόμενη περικοπή στο Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, παρά το διευρυμένο 

πεδίο εφαρμογής του και την ενσωμάτωση 

της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση 

των Νέων· ζητεί, ως εκ τούτου, να 

αυξηθεί το επίπεδο του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) σε 

σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής, 

δεδομένου ότι μπορεί να επιτρέψει στα 

κράτη μέλη να εφαρμόσουν συστήματα 

ελάχιστου εισοδήματος υπέρ των πολιτών 

της ΕΕ που ζουν σε συνθήκες φτώχειας·
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8.11.2018 A8-0358/14 

Τροπολογία  14 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  8α. υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να 

προβλεφθεί ένα νέο ΠΔΠ με πραγματική 

προστιθέμενη αξία για τους πολίτες της 

ΕΕ, το οποίο δεν θα συνεπάγεται 

πρόσθετη επιβάρυνση επιπλέον των 

συνεισφορών των κρατών μελών· τονίζει 

την ανάγκη για υποχρεωτική 

επανεξέταση των δαπανών με σκοπό την 

εξοικονόμηση πόρων, όπου αυτό είναι 

δυνατόν· πιστεύει ότι οι εθνικές 

συνεισφορές των κρατών μελών θα 

πρέπει να αφαιρούνται από τον 

υπολογισμό του εθνικού ελλείμματος·  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/15 

Τροπολογία  15 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

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. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά 

τα επίπεδα χρηματοδότησης ορισμένων 

προγραμμάτων για το ΠΔΠ 2021-2027, 

αλλά τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 

κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης για 

βασικές πολιτικές της ΕΕ , όπως η κοινή 

γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) και το ΕΚΤ+· 

πιστεύει ότι ένα φιλόδοξο και ρεαλιστικό 

νέο ΠΔΠ μπορεί να εξασφαλιστεί ακόμη 

και χωρίς να ζητηθεί από τα κράτη μέλη 

να ενισχύσουν τη συνεισφορά τους· 

πιστεύει ότι οι εθνικές συνεισφορές των 

κρατών μελών θα πρέπει να αφαιρούνται 

από τον υπολογισμό του εθνικού 

ελλείμματος· 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/16 

Τροπολογία  16 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 – σημείο iii α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  iii α) τονίζει την ανάγκη επέκτασης του 

πεδίου εφαρμογής της ΔΣΕ προκειμένου 

να συμπεριληφθούν προγράμματα 

δαπανών για την ασφάλεια, την 

προστασία, την παρακολούθηση και τη 

συντήρηση των δικτύων υποδομών· 

υπενθυμίζει ότι η αξιολόγηση των έργων 

υποδομής που χρηματοδοτούνται από τη 

ΔΣΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους 

κοινωνικούς, οικονομικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, ιδίως όσον 

αφορά τις επιπτώσεις τους στις τοπικές 

κοινότητες, προκειμένου να 

εξακριβώνεται αν παρέχεται πραγματική 

προστιθέμενη αξία στους πολίτες της ΕΕ· 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/17 

Τροπολογία  17 

Laura Agea, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 – σημείο  ix α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ix α) ζητεί να αυξηθεί το επίπεδο του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε 

σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής, 

προκειμένου να ενισχυθεί η 

καταπολέμηση της φτώχειας, με στόχο να 

δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να 

εφαρμόσουν συστήματα ελάχιστου 

εισοδήματος για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση της φτώχειας·  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/18 

Τροπολογία  18 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 – σημείο xvi 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

xvi. διατήρηση της χρηματοδότησης της 

κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για την 

ΕΕ-27 στο επίπεδο του προϋπολογισμού 

για την περίοδο 2014-2020 σε πραγματικές 

τιμές, με παράλληλη εγγραφή στον 

προϋπολογισμό του αρχικού ποσού του 

γεωργικού αποθεματικού· 

xvi. διατήρηση της χρηματοδότησης της 

κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για την 

ΕΕ-27 στο επίπεδο του προϋπολογισμού 

για την περίοδο 2014-2020 σε πραγματικές 

τιμές, με παράλληλη εγγραφή στον 

προϋπολογισμό του αρχικού ποσού του 

γεωργικού αποθεματικού, ούτως ώστε να 

τονιστεί με αυτόν τον τρόπο η σημασία 

της ΚΓΠ ως πολιτικής καθοριστικής 

σημασίας τόσο για την οικονομία της ΕΕ 

όσο και, κυρίως, για τους γεωργούς της 

ΕΕ· 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/19 

Τροπολογία  19 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 – σημείο xxi 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

xxi. επαναφορά τουλάχιστον του 

επιπέδου του 2020 για όλους τους 

οργανισμούς, υπερασπίζοντας παράλληλα 

το υψηλότερο επίπεδο που προτείνει η 

Επιτροπή, μεταξύ άλλων και για τους 

οργανισμούς στους οποίους έχουν 

ανατεθεί νέες αρμοδιότητες και ευθύνες, 

και ζητώντας μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση όσον αφορά τη 

χρηματοδότηση από τέλη· 

xxi. εκφράζει επιφυλάξεις σε σχέση με 

την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά 

το επίπεδο για τους οργανισμούς· ζητεί, 

στο πλαίσιο αυτό, την πραγματοποίηση 

ακριβούς επανεξέτασης των δαπανών, με 

σκοπό τη συγχώνευση οργανισμών με 

παρόμοια καθήκοντα και τη μείωση των 

σχετικών δαπανών·  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/20 

Τροπολογία  20 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 – σημείο xxiii α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  xxiii α) εκφράζει τη λύπη του για την 

επιδείνωση της κατάστασης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

θεμελιωδών ελευθεριών στην Τουρκία, 

και ζητεί να δοθεί τέλος στην 

προενταξιακή βοήθεια προς τη χώρα 

αυτή· 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/21 

Τροπολογία  21 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

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. ζητεί την πλήρη αναμόρφωση της 

ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης, 

δεδομένου ότι όλες οι διοικητικές 

δαπάνες που συνδέονται με τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ θα πρέπει να μειωθούν 

όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να 

επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων και να 

αποφεύγεται η σπατάλη χρημάτων των 

φορολογουμένων· σημειώνει ότι, κατά τη 

διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ, τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ έχουν εφαρμόσει μείωση 

κατά 5 % του προσωπικού τους και 

πιστεύει ότι ίσως είναι δυνατή η 

εφαρμογή περαιτέρω μειώσεων προς 

όφελος της εξοικονόμησης πόρων·  
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37. επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, ως 

σημαντικό βήμα προς μια πιο φιλόδοξη 

μεταρρύθμιση, την δέσμη προτάσεων της 

Επιτροπής που εγκρίθηκε στις 2 Μαΐου 

2018 για ένα νέο σύστημα ιδίων πόρων· 

καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη 

γνώμη αριθ. 5/2018 του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την 

πρόταση της Επιτροπής για το νέο 

σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που υπογραμμίζει ότι απαιτείται 

καλύτερος υπολογισμός και περαιτέρω 

απλούστευση του συστήματος· 

37. αναγνωρίζει ότι η δέσμη 

προτάσεων της Επιτροπής που εγκρίθηκε 

στις 2 Μαΐου 2018 για ένα νέο σύστημα 

ιδίων πόρων μπορεί να αποτελέσει 

σημαντικό βήμα προς μια πιο φιλόδοξη 

μεταρρύθμιση· καλεί την Επιτροπή να 

λάβει υπόψη τη γνώμη αριθ. 5/2018 του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον 

αφορά την πρόταση της Επιτροπής για το 

νέο σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που υπογραμμίζει ότι απαιτείται 

καλύτερος υπολογισμός και περαιτέρω 

απλούστευση του συστήματος· 

υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το 

προτεινόμενο σύστημα ιδίων πόρων δεν 

θα πρέπει να επιφέρει αύξηση της 

συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης για 

τους φορολογούμενους της ΕΕ και θα 

πρέπει να οδηγήσει σε αναλογική μείωση 

της συνεισφοράς των κρατών μελών στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ· 
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