
RR\1212397EL.docx PE653.866v02-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Έγγραφο συνόδου

A9-0146/2020

3.9.2020

*
ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων 
πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(10025/2020 – C9-0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητές: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer



PE653.866v02-00 2/44 RR\1212397EL.docx

EL

PR_CNS_LegAct_am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα
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***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης
(10025/2020 – C9-0215/2020 – 2018/0135(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (10025/2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 311 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει 
(C9-0215/2020),

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: 
προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 20201 και σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους3,

– έχοντας υπόψη την προσωρινή έκθεσή του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του 
Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: ώρα να ικανοποιηθούν οι 
προσδοκίες των πολιτών5,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου, της 10ης Οκτωβρίου 
2019, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους 
πόρους: ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαΐου 2020 σχετικά με το νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης6,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
τροφοδοτεί το σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη» (COM(2020)0442),

1 ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 51.
2 ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 71.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0226.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0449.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0032.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0124.
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– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση και τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για 
τους ιδίους πόρους, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 και υποβλήθηκε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2017,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τα συμπεράσματα 
της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 20207,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0146/2020),

1. εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το 
Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιό του·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

(1α) Η παρούσα απόφαση παρέχει τη 
νομική βάση για να συνάπτει η Επιτροπή 
δάνεια στις κεφαλαιαγορές με σκοπό τη 
χρηματοδότηση δαπανών στο πλαίσιο 
της δέσμης μέτρων ανάκαμψης «Next 
Generation EU». Τα έξοδα που 
σχετίζονται με την αποπληρωμή του 
κεφαλαίου και τις πληρωμές των τόκων 
πρέπει να αναχρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης σε 
προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο, 
ανάλογα με τις ληκτότητες των 
εκδοθέντων ομολόγων και τη στρατηγική 
αποπληρωμής του χρέους. Τα εν λόγω 
έξοδα δεν θα πρέπει να οδηγούν σε 
αδικαιολόγητη μείωση των δαπανών 
προγραμμάτων ή των επενδυτικών μέσων 
στο πλαίσιο του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), ούτε 

7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0206.
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να επιφέρουν απότομες αυξήσεις των 
εθνικών συνεισφορών. Κατά συνέπεια, 
και προκειμένου να ενισχυθεί η 
αξιοπιστία και η βιωσιμότητα του 
σχεδίου αποπληρωμής του «Next 
Generation EU», τα εν λόγω έξοδα θα 
πρέπει να καλύπτονται εξ ολοκλήρου με 
έσοδα από γνήσιους νέους ιδίους πόρους. 
Οι σχετικές πιστώσεις δαπανών θα 
πρέπει να υπολογίζονται επιπλέον των 
ανώτατων ορίων του ΠΔΠ που θα 
προβλέπονται στον νέο κανονισμό για το 
ΠΔΠ. 

Τροπολογία 2

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

(1β) Τυχόν ποσά που προκύπτουν από 
τους εν λόγω νέους ιδίους πόρους πέραν 
του επιπέδου που απαιτείται για την 
κάλυψη των υποχρεώσεων αποπληρωμής 
σε ένα δεδομένο έτος, θα πρέπει να 
παραμένουν στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης ως γενικά έσοδα.  Μετά τη λήξη 
του σχεδίου αποπληρωμής, οι εν λόγω 
ίδιοι πόροι θα πρέπει να συνεχίσουν να 
χρηματοδοτούν τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης ως γενικά έσοδα. Η θέσπιση 
μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων θα πρέπει 
να εξασφαλίζει ένα κατάλληλο επίπεδο 
χρηματοδότησης των δαπανών της 
Ένωσης στο ΠΔΠ, και παράλληλα να 
μετριάζει την κυριαρχία των εθνικών 
συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στη 
χρηματοδότηση του ετήσιου 
προϋπολογισμού της Ένωσης, κάτι που 
θα είχε ως αποτέλεσμα να μην 
αντιμετωπίζεται πλέον ο προϋπολογισμός 
της Ένωσης ως «παιχνίδι μηδενικού 
αθροίσματος» που χαρακτηρίζεται από 
πρακτικές «δίκαιης ανταπόδοσης» (juste 
retour). Αυτό με τη σειρά του θα 
μπορούσε να διευκολύνει την καλύτερη 
εστίαση των ενωσιακών δαπανών σε 
τομείς προτεραιότητας και κοινά δημόσια 
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αγαθά, με σημαντική βελτίωση της 
αποδοτικότητας σε σύγκριση με τις 
εθνικές δαπάνες.

Τροπολογία3

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

(1γ) Προκειμένου τα έσοδα από τους 
νέους ιδίους πόρους να είναι διαθέσιμα 
όταν θα προκύψουν οι υποχρεώσεις 
αποπληρωμής και καταβολής τόκων, οι 
νέες κατηγορίες ιδίων πόρων θα πρέπει 
να θεσπιστούν από το 2021. Οι νέοι ίδιοι 
πόροι θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με 
τους στόχους πολιτικής της Ένωσης και 
θα πρέπει να στηρίζουν την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία και τη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς, καθώς και τις 
προσπάθειες να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα της φορολογίας των 
εταιρειών και να ενισχυθεί η 
καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, 
της φοροδιαφυγής και της 
φοροαποφυγής. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην ενδιάμεση έκθεση που 
ενέκρινε τον Νοέμβριο του 2018 σχετικά 
με το ΠΔΠ και τους ιδίους πόρους, 
τάχθηκε ήδη υπέρ μιας πιθανής δέσμης 
νέων ιδίων πόρων και άλλων εσόδων που 
παρουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά· 
η δέσμη αυτή θα μπορούσε να διευρυνθεί 
ώστε να συμπεριλάβει και άλλες επιλογές.

Τροπολογία 4

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

(5) Το ισχύον σύστημα για τον 
προσδιορισμό του βασιζόμενου στον ΦΠΑ 
ιδίου πόρου έχει επικριθεί επανειλημμένως 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη ως 

(5) Ο ίδιος πόρος που βασίζεται στον 
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας είναι μια 
παγιωμένη πηγή εσόδων για τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και θα 
πρέπει να συνεχίσει να αντικατοπτρίζει 
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υπερβολικά πολύπλοκο. Ως εκ τούτου, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που 
πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 21 
Ιουλίου 2020 κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι είναι σκόπιμο να απλουστευθεί ο 
υπολογισμός του εν λόγω ιδίου πόρου.

την εγγενή σχέση μεταξύ των 
καταναλωτών στην ενιαία αγορά και των 
δημόσιων οικονομικών της Ένωσης. 
Ωστόσο, το ισχύον σύστημα για τον 
προσδιορισμό του βασιζόμενου στον ΦΠΑ 
ιδίου πόρου έχει επικριθεί επανειλημμένως 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη ως 
υπερβολικά πολύπλοκο. Ως εκ τούτου, 
είναι σκόπιμο να απλουστευθεί ο 
υπολογισμός του εν λόγω ιδίου πόρου.

Τροπολογία 5

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

(6) Για την καλύτερη ευθυγράμμιση 
των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης 
με τις προτεραιότητες πολιτικής της, την 
καλύτερη αποτύπωση του ρόλου του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στη 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς, την 
καλύτερη στήριξη των στόχων των 
πολιτικών της Ένωσης και τη μείωση των 
συνεισφορών των κρατών μελών βάσει του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) 
στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης, 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που 
πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 21 
Ιουλίου 2020 κατέληξε ότι η Ένωση θα 
επικεντρώσει τις εργασίες της το επόμενο 
έτος στη μεταρρύθμιση του συστήματος 
ιδίων πόρων και θα θεσπίσει νέους ιδίους 
πόρους.

(6) Προκειμένου να χρηματοδοτηθεί 
το κόστος του αρχικού κεφαλαίου και των 
τόκων αποπληρωμής του Μέσου 
Ανάκαμψης της Ένωσης, για να 
ευθυγραμμιστούν καλύτερα τα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης με τις 
προτεραιότητες πολιτικής της, ώστε να 
αντικατοπτρίζεται καλύτερα ο ρόλος του 
προϋπολογισμού της Ένωσης για τη 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς, να 
εξυπηρετούνται καλύτερα οι στόχοι των 
πολιτικών της Ένωσης, όπως η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός, και 
παράλληλα να μετριαστεί η κυριαρχία 
των συνεισφορών των κρατών μελών με 
βάση το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα 
στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης, 
είναι αναγκαίο να καθιερωθούν νέες 
κατηγορίες ιδίων πόρων που θα 
βασίζονται στην Κοινή Ενοποιημένη 
Βάση Φορολογίας Εταιρειών, τα εθνικά 
έσοδα που προκύπτουν από το σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια εθνική 
συνεισφορά υπολογιζόμενη με βάση τα μη 
ανακυκλούμενα απορρίμματα πλαστικών 
συσκευασιών, ώστε να ενθαρρύνεται η 
κυκλικότητα της οικονομίας. Επιπλέον, 
θα πρέπει να θεσπιστούν για τον σκοπό 
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αυτό νέοι ίδιοι πόροι βασιζόμενοι σε 
μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα —σε πλήρη συμμόρφωση με 
τους κανόνες του ΠΟΕ—, σε έναν φόρο 
ψηφιακών υπηρεσιών και στον φόρο επί 
των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, 
που θα εφαρμοστεί κατά προτίμηση με 
βάση ένα καθεστώς που θα έχει 
συμφωνηθεί από όλα τα κράτη μέλη, 
μόλις τεθούν σε εφαρμογή οι υποκείμενες 
νομοθετικές προϋποθέσεις. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να υποβάλει, το συντομότερο 
δυνατόν, τις αναγκαίες νομοθετικές 
προτάσεις για τους εν λόγω νέους ιδίους 
πόρους και άλλους πιθανούς νέους ιδίους 
πόρους, που θα στηρίζουν την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, καθώς 
και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και 
τις προσπάθειες για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της φορολογίας 
των εταιρειών. Οι πιθανοί νέοι ίδιοι πόροι 
που έχουν ήδη κοινοποιηθεί από την 
Επιτροπή, όπως η εισφορά ενιαίας 
αγοράς, θα πρέπει να αξιολογηθούν 
περαιτέρω πριν υποβληθούν στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

 

Τροπολογία 6

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

(7) Ως πρώτο βήμα, θα πρέπει να 
θεσπισθεί νέα κατηγορία ιδίων πόρων 
βάσει εθνικής συνεισφοράς η οποία θα 
υπολογίζεται με βάση τα μη 
ανακυκλούμενα απορρίμματα πλαστικών 
συσκευασιών. Σύμφωνα με την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές 
ύλες, ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση της ρύπανσης από 
απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών. 
Ένας ίδιος πόρος που βασίζεται σε εθνική 
συνεισφορά ανάλογη προς την ποσότητα 

(7) Σύμφωνα με τη στρατηγική της 
Ένωσης για τις πλαστικές ύλες, ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση της ρύπανσης από 
απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών και 
την επίτευξη των στόχων για την 
ανακύκλωση των συσκευασιών. Ένας 
ίδιος πόρος που βασίζεται σε εθνική 
συνεισφορά ανάλογη προς την ποσότητα 
των απορριμμάτων πλαστικών 
συσκευασιών που δεν ανακυκλώνονται σε 
κάθε κράτος μέλος θα παρέχει κίνητρο για 
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των απορριμμάτων πλαστικών 
συσκευασιών που δεν ανακυκλώνονται σε 
κάθε κράτος μέλος θα παρέχει κίνητρο για 
τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών 
προϊόντων μίας χρήσης, θα ενθαρρύνει την 
ανακύκλωση και θα τονώσει την κυκλική 
οικονομία. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα 
είναι ελεύθερα να λαμβάνουν τα πλέον 
κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των εν 
λόγω στόχων, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας. Για να αποφευχθεί η 
υπερβολική μείωση των εθνικών 
συνεισφορών θα πρέπει να εφαρμοσθεί 
μηχανισμός προσαρμογής με ετήσια 
κατ’ αποκοπή μείωση στις συνεισφορές 
των κρατών μελών των οποίων το ΑΕΕ 
ήταν το 2017 χαμηλότερο του μέσου όρου 
της ΕΕ. Η μείωση θα πρέπει να 
αντιστοιχεί σε 3,8 χιλιόγραμμα, 
πολλαπλασιαζόμενα επί τον πληθυσμό 
του συγκεκριμένου κράτους μέλους το 
2017.

τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών 
προϊόντων μίας χρήσης, θα ενθαρρύνει την 
ανακύκλωση και θα τονώσει την κυκλική 
οικονομία. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
καθιερώσει μια εξορθολογισμένη μέθοδο 
υπολογισμού, καθώς και 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
καταχώρισης και ελέγχου. Ταυτόχρονα, τα 
κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να 
λαμβάνουν τα πλέον κατάλληλα μέτρα για 
την επίτευξη των εν λόγω στόχων, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας. Δεδομένου ότι η εν λόγω 
συνεισφορά πρόκειται να αποτελεί ίδιο 
πόρο βασιζόμενο στην αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», δεν θα πρέπει να υπόκειται σε 
μηχανισμό διόρθωσης.

Τροπολογία 7

 Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

(7α) Η Ένωση θεωρεί ως 
προτεραιότητα την επίτευξη του στόχου 
μείωσης των εκπομπών της κατά 
τουλάχιστον 40 % μεταξύ του 1990 και 
του 2030 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που 
έχει αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας 
του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. 
Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα που 
έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την 
υλοποίηση του εν λόγω στόχου και 
δημιουργεί έσοδα μέσω της 
δημοπράτησης των δικαιωμάτων 
εκπομπής. Λαμβανομένου υπόψη του 
εναρμονισμένου χαρακτήρα του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της 
χρηματοδότησης που παρέχεται από την 
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Ένωση για την ενίσχυση των 
προσπαθειών μετριασμού και 
προσαρμογής των κρατών μελών, είναι 
σκόπιμο να καθιερωθεί νέος ίδιος πόρος 
για τον προϋπολογισμό της Ένωσης σε 
αυτό το πλαίσιο. Ο εν λόγω ίδιος πόρος 
θα πρέπει να βασίζεται στην ποσότητα 
δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό από τα 
κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταβατικής δωρεάν κατανομής στον 
τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. Προκειμένου 
να ληφθούν υπόψη οι ειδικές διατάξεις 
για ορισμένα κράτη μέλη που 
προβλέπονται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α, τα δικαιώματα τα οποία 
αναδιανέμονται για τους σκοπούς της 
αλληλεγγύης, της ανάπτυξης και των 
διασυνδέσεων, καθώς και τα δικαιώματα 
που προορίζονται για το Ταμείο 
Καινοτομίας και το Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού δεν θα πρέπει να 
συνυπολογίζονται για τον καθορισμό 
συνεισφοράς για τον ίδιο πόρο. Ο ίδιος 
πόρος που βασίζεται στο ευρωπαϊκό 
σύστημα εμπορίας εκπομπών θα πρέπει 
επίσης να προσδιοριστεί έτσι ώστε να 
περιλαμβάνει τυχόν πρόσθετα έσοδα που 
θα προκύψουν από τη μελλοντική 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
οδηγίας για το ΣΕΔΕ σε νέους τομείς ή 
γεωγραφικές περιοχές, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της 
Ένωσης.
__________________
1α Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και 
την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 
25.10.2003, σ. 32).

Τροπολογία 8

Σχέδιο απόφασης
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Αιτιολογική σκέψη 8

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

(8) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
17ης-21ης Ιουλίου 2020 σημείωσε ότι η 
Επιτροπή θα υποβάλει κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2021, ως βάση για 
πρόσθετους ιδίους πόρους, προτάσεις για 
μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα και για ψηφιακή εισφορά, με 
σκοπό τη θέσπισή τους το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2023. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 
υποβάλει αναθεωρημένη πρόταση 
σχετικά με το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών, το οποίο θα επεκταθεί 
ενδεχομένως στον τομέα των 
αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών. 
Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ένωση, 
κατά τη διάρκεια του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την 
περίοδο 2021-2027, θα εργαστεί για τη 
θέσπιση άλλων ιδίων πόρων, που μπορεί 
να περιλαμβάνουν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

(8) Οι απαιτούμενοι πρόσθετοι ίδιοι 
πόροι θα πρέπει να θεσπιστούν το 
αργότερο έως το 2028 σύμφωνα με ένα 
νομικά δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα που 
ορίζεται στην παρούσα απόφαση, με το 
οποίο θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι θα 
καταστεί δυνατή η έγκαιρη έγκριση και 
έναρξη ισχύος της υποκείμενης 
νομοθεσίας, έτσι ώστε τα έσοδα να είναι 
διαθέσιμα όταν προκύψουν τα έξοδα. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 
νομοθετικές προτάσεις για τον σκοπό 
αυτό. Μια διοργανική συμφωνία μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής θα πρέπει να καθορίζει 
λεπτομερέστερες ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις σχετικά με το εν λόγω νομικά 
δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, όπως τις 
ημερομηνίες έναρξης ισχύος ή 
ενδεχόμενης αναδρομικής εφαρμογής 
ορισμένων νέων ιδίων πόρων.

Τροπολογία 9

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

(8α) Σε πρώτο στάδιο, η συνεισφορά 
που βασίζεται στα μη ανακυκλούμενα 
απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών θα 
συμπληρώσει τους υφιστάμενους ιδίους 
πόρους από τον Ιανουάριο του 2021. 
Επιπλέον, το 30 % των εσόδων από τους 
πλειστηριασμούς του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών θα αποτελέσει γενικό 
έσοδο για τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης από το 2021. Σε δεύτερο στάδιο, 
η Επιτροπή θα υποβάλει τις αναγκαίες 
προτάσεις για τη μετατροπή του φόρου 
επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 
(ΦΧΣ) σε βάση για ίδιο πόρο από το 
2024. Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης 
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νομοθετικές προτάσεις κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2021 για τη θέσπιση νέων 
ιδίων πόρων με βάση τον μηχανισμό 
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα 
(ΜΣΠΑ) και την ψηφιακή εισφορά. Τα 
έσοδα θα είναι διαθέσιμα από το 2023. 
Εάν ο ΜΣΠΑ λάβει τη μορφή πρόσθετων 
τελωνειακών δασμών επί των εισαγωγών, 
θα καλύπτεται από τη νομοθεσία για τους 
παραδοσιακούς ιδίους πόρους και δεν θα 
χρειαστεί χωριστή απόφαση περί ιδίων 
πόρων. Εάν ο ΜΣΠΑ υλοποιηθεί μέσω 
επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του 
ΣΕΔΕ, θα πρέπει να καλύπτεται πλήρως 
από τον ίδιο πόρο που βασίζεται στο 
ΣΕΔΕ. Σε τρίτο στάδιο, και στο πλαίσιο 
της ενδιάμεσης 
επανεξέτασης/αναθεώρησης του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου κατά 
το πρώτο εξάμηνο του 2024, η Επιτροπή 
θα υποβάλει νέες προτάσεις —ή θα 
αναδιατυπώσει προηγούμενες 
προτάσεις— για τη μετατροπή της κοινής 
ενοποιημένης βάσης φορολογίας 
εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) σε βάση για ίδιο 
πόρο. Η νομοθεσία θα πρέπει να τεθεί σε 
ισχύ εγκαίρως ώστε τα έσοδα από αυτούς 
τους νέους ιδίους πόρους να είναι 
διαθέσιμα από το 2026. Οι ίδιοι πόροι που 
βασίζονται στη φορολογία δεν θα πρέπει 
να εφαρμοστούν με αναδρομική ισχύ.

Τροπολογία 10

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

(9) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
17ης-21ης Ιουλίου 2020 διατύπωσε το 
συμπέρασμα ότι οι ρυθμίσεις που 
αφορούν τους ιδίους πόρους θα πρέπει να 
έχουν ως γνώμονα τους γενικούς στόχους 
της απλότητας, της διαφάνειας και της 
ισοτιμίας, συμπεριλαμβανομένης της 
δίκαιης κατανομής των βαρών. Κατέληξε 
επίσης στο συμπέρασμα ότι η Δανία, οι 
Κάτω Χώρες, η Αυστρία και η Σουηδία, 

(9) Οι επιστροφές και οι άλλοι 
διορθωτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να 
καταργηθούν. 
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στο πλαίσιο της στήριξης της ανάκαμψης 
και της ανθεκτικότητας, καθώς και η 
Γερμανία, θα επωφεληθούν από 
κατ’αποκοπήν διορθώσεις στις ετήσιες 
συνεισφορές τους βάσει του ΑΕΕ για την 
περίοδο 2021-2027.

Τροπολογία 11

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

(9α) Η Ένωση θα επιδιώξει τη θέσπιση 
πιθανών πρόσθετων νέων ιδίων πόρων 
κατά τα προσεχή έτη και πριν από το 
2028. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο προτείνουν έναν νέο ίδιο 
πόρο, η Επιτροπή θα τον αξιολογήσει.

Τροπολογία 12

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

(9β) Ενόψει των μελλοντικών 
διαβουλεύσεων σχετικά με τις 
τροποποιήσεις των Συνθηκών και 
αξιοποιώντας τη δυναμική της 
Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, 
θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω η 
δημοκρατική νομιμότητα, η λογοδοσία, η 
ανθεκτικότητα και η ευθυγράμμιση του 
σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού 
της Ένωσης με τους βασικούς στόχους 
πολιτικής· για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει 
να δοθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενισχυμένες αρμοδιότητες όσον αφορά τη 
λήψη νομοθετικών αποφάσεων και πιο 
ενεργός ρόλος στην παρακολούθηση της 
εφαρμογής του συστήματος ιδίων πόρων, 
καθώς και σε σχέση με την υποκείμενη 
τομεακή νομοθεσία.
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Τροπολογία 13

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

(10) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παρακρατούν, ως έξοδα είσπραξης, το 
25 % των ποσών των παραδοσιακών 
ιδίων πόρων που εισπράττουν.

(10) Η παρακράτηση, ως εξόδων 
είσπραξης, του 20 % των ποσών που 
εισπράττονται από τα κράτη μέλη για 
παραδοσιακούς ιδίους πόρους συνιστά 
υψηλό ποσοστό ιδίων πόρων που δεν 
διατίθενται στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης. Τα έξοδα είσπραξης που 
παρακρατούν τα κράτη μέλη από τους 
παραδοσιακούς ιδίους πόρους θα πρέπει 
να επανέλθουν από το 20 % στο αρχικό 
επίπεδο του 10 %, ώστε η χρηματοδοτική 
στήριξη για τελωνειακό εξοπλισμό, 
προσωπικό και πληροφορίες να 
ευθυγραμμιστεί καλύτερα με το 
πραγματικό κόστος και τις πραγματικές 
ανάγκες. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να 
είναι το ίδιο για όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 14

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

(11) Σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο του 
άρθρου 311 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 
θεσπιστεί κανονισμός του Συμβουλίου για 
τον καθορισμό των μέτρων εφαρμογής 
του συστήματος των ιδίων πόρων της 
Ένωσης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν διατάξεις γενικού και 
τεχνικού χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να 
εφαρμοστούν σε όλες τις κατηγορίες ιδίων 
πόρων. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν λεπτομερείς κανόνες για 
τον υπολογισμό και την εγγραφή του 
υπολοίπου στον προϋπολογισμό, καθώς 
και διατάξεις και ρυθμίσεις απαραίτητες 
για τον έλεγχο και την εποπτεία της 

(11) Σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο του 
άρθρου 311 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
Συμβούλιο καθορίζει τα μέτρα εφαρμογής 
του συστήματος ιδίων πόρων της Ένωσης. 
Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν διατάξεις γενικού και 
τεχνικού χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να 
εφαρμοστούν σε όλα τα είδη ιδίων πόρων 
και επί των οποίων είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να υπάρχει κατάλληλος 
κοινοβουλευτικός έλεγχος. Τα εν λόγω 
μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
λεπτομερείς κανόνες για τον καθορισμό 
των ποσών των αποδοτέων ιδίων πόρων 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων 



RR\1212397EL.docx 17/44 PE653.866v02-00

EL

είσπραξης των ιδίων πόρων. των εφαρμοστέων συντελεστών 
καταβολής για τους ιδίους πόρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
στοιχεία β) έως ε), των τεχνικών θεμάτων 
που συνδέονται με το ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα, των απαιτούμενων διατάξεων 
και ρυθμίσεων για τον έλεγχο και την 
εποπτεία της είσπραξης των ιδίων πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων σχετικά 
με τις επιθεωρήσεις και τις αρμοδιότητες 
των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού 
προσωπικού που εξουσιοδοτούνται από 
την Επιτροπή να διενεργούν 
επιθεωρήσεις καθώς και τυχόν σχετικών 
απαιτήσεων υποβολής πληροφοριακών 
στοιχείων. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνουν πρακτικές 
διατάξεις για την περιοδική ενημέρωση 
των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ως σκέλους της αρμόδιας 
για τον προϋπολογισμό αρχής, σχετικά με 
την τρέχουσα κατάσταση δανεισμού, τη 
διαχείριση του χρέους και τις συναφείς 
στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου, καθώς 
και το σχέδιο αποπληρωμής. 

Τροπολογία 15

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

(13) Θα πρέπει να διατηρηθεί επαρκές 
περιθώριο σύμφωνα με τα ανώτατα όρια 
της απόφασης για τους ιδίους πόρους, 
ώστε η Ένωση να μπορεί να καλύψει όλες 
τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις και τις 
ληξιπρόθεσμες εντός του έτους 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις της. Το συνολικό 
ποσό των ιδίων πόρων που διατίθενται 
στον προϋπολογισμό της Ένωσης για την 
κάλυψη των ετήσιων πιστώσεων 
πληρωμών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
το 1,40 % του αθροίσματος του ΑΕΕ 
όλων των κρατών μελών. Το συνολικό 
ποσό των ετήσιων πιστώσεων 
αναλήψεων υποχρεώσεων δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει το 1,46 % του αθροίσματος 

(13) Προκειμένου να διατηρηθεί 
επαρκές περιθώριο σύμφωνα με τα 
ανώτατα όρια της απόφασης για τους 
ιδίους πόρους, ώστε η Ένωση να μπορεί να 
καλύψει όλες τις δημοσιονομικές 
υποχρεώσεις και τις ληξιπρόθεσμες εντός 
του έτους ενδεχόμενες υποχρεώσεις της, το 
ανώτατο όριο της απόφασης για τους 
ιδίους πόρους θα πρέπει να αυξηθεί στο 
1,50 % του αθροίσματος των 
ακαθάριστων εθνικών εισοδημάτων των 
κρατών μελών σε τιμές αγοράς για τις 
πιστώσεις πληρωμών.
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του ΑΕΕ όλων των κρατών μελών.

Τροπολογία 16

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

(16α) Με αποκλειστικό σκοπό, αφενός, 
να καλυφθούν οι πρόσθετες 
δημοσιονομικές υποχρεώσεις και οι 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από την έκτακτη και 
προσωρινή εξουσιοδότηση για δανεισμό 
κεφαλαίων και, αφετέρου, να 
εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα 
ακόμη και σε περιόδους οικονομικής 
ύφεσης, το ανώτατο όριο για τις 
πιστώσεις πληρωμών θα πρέπει να 
αυξηθεί κατά 0,6 εκατοστιαίες μονάδες.

Τροπολογία 17

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

(19) Η αποπληρωμή των κεφαλαίων που 
ελήφθησαν υπό μορφή δανείων με σκοπό 
την παροχή μη επιστρεπτέας στήριξης, 
επιστρεπτέας στήριξης μέσω 
χρηματοδοτικών μέσων ή προβλέψεων 
εγγυήσεων του προϋπολογισμού, καθώς 
και των οφειλόμενων τόκων, θα πρέπει να 
χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης. Τα δανειακά κεφάλαια που 
χορηγούνται σε κράτη μέλη υπό μορφή 
δανείων θα πρέπει να αποπληρώνονται με 
τα ποσά που λαμβάνονται από τα 
δικαιούχα κράτη μέλη. Οι αναγκαίοι πόροι 
πρέπει να χορηγηθούν και να τεθούν στη 
διάθεση της Ένωσης ώστε να της 
επιτρέψουν να καλύψει όλες τις 
δημοσιονομικές της υποχρεώσεις και τις 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις της που 
προκύπτουν από την έκτακτη και 

(19) Η αποπληρωμή των κεφαλαίων που 
ελήφθησαν υπό μορφή δανείων με σκοπό 
την παροχή μη επιστρεπτέας στήριξης, 
επιστρεπτέας στήριξης μέσω 
χρηματοδοτικών μέσων ή προβλέψεων 
εγγυήσεων του προϋπολογισμού, καθώς 
και των οφειλόμενων τόκων, θα πρέπει να 
χρηματοδοτείται από έσοδα από τους 
νέους ίδιους πόρους που εισάγονται στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα δανειακά 
κεφάλαια που χορηγούνται σε κράτη μέλη 
υπό μορφή δανείων θα πρέπει να 
αποπληρώνονται με τα ποσά που 
λαμβάνονται από τα δικαιούχα κράτη 
μέλη. Οι αναγκαίοι πόροι πρέπει να 
χορηγηθούν και να τεθούν στη διάθεση της 
Ένωσης ώστε να της επιτρέψουν να 
καλύψει όλες τις δημοσιονομικές της 
υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες 
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προσωρινή εξουσιοδότηση για δανεισμό σε 
οιοδήποτε δεδομένο έτος και υπό 
οιεσδήποτε περιστάσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 310 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ και το 
άρθρο 323 της ΣΛΕΕ.

υποχρεώσεις της που προκύπτουν από την 
έκτακτη και προσωρινή εξουσιοδότηση για 
δανεισμό σε οιοδήποτε δεδομένο έτος και 
υπό οιεσδήποτε περιστάσεις σύμφωνα με 
το άρθρο 310 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ και 
το άρθρο 323 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 18

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 25

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

(25) Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να 
τεθεί σε ισχύ μόνο εφόσον εγκριθεί από 
όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες 
τους, και, συνεπώς, με πλήρη σεβασμό της 
εθνικής κυριαρχίας. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 17ης-21ης Ιουλίου 2020 
σημείωσε την πρόθεση των κρατών μελών 
να προχωρήσουν στην έγκριση της 
παρούσας απόφασης το συντομότερο 
δυνατόν. Λόγω της ανάγκης να καταστεί 
επειγόντως δυνατή η λήψη δανείων με 
σκοπό τη χρηματοδότηση μέτρων για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της COVID-19, η παρούσα απόφαση 
θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την πρώτη 
ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται της 
παραλαβής της τελευταίας κοινοποίησης 
για την ολοκλήρωση των διαδικασιών για 
την έκδοση της παρούσας απόφασης.

(25) Προκειμένου να καταστεί δυνατή 
η έναρξη της διαδικασίας επικύρωσης, η 
παρούσα απόφαση εκδίδεται από το 
Συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εξέφρασε την πρόθεσή του 
να παράσχει ταχέως τη συμβουλευτική 
γνώμη που είναι νομικά αναγκαία για την 
επίσπευση της διαδικασίας με την οποία 
εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να αρχίσει 
τις δανειοληπτικές πράξεις για τη 
χρηματοδότηση του Μέσου Ανάκαμψης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
απόφαση θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ μόνο 
εφόσον εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τους αντίστοιχους 
συνταγματικούς κανόνες τους, και, 
συνεπώς, με πλήρη σεβασμό της εθνικής 
κυριαρχίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις 
νέες κατηγορίες ιδίων πόρων. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης-21ης 
Ιουλίου 2020 σημείωσε την πρόθεση των 
κρατών μελών να προχωρήσουν στην 
έγκριση της παρούσας απόφασης το 
συντομότερο δυνατόν. Λόγω της ανάγκης 
να καταστεί επειγόντως δυνατή η λήψη 
δανείων με σκοπό τη χρηματοδότηση 
μέτρων για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της COVID-
19, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να τεθεί 
σε ισχύ την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα 
που έπεται της παραλαβής της τελευταίας 
κοινοποίησης για την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών για την έκδοση της παρούσας 
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απόφασης.

Τροπολογία 19

Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

γ) την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή 
καταβολής στο βάρος των απορριμμάτων 
πλαστικών συσκευασιών τα οποία 
παράγονται σε κάθε κράτος μέλος και δεν 
ανακυκλώνονται. Ο συντελεστής 
καταβολής είναι 0,80 EUR ανά 
χιλιόγραμμο. Εφαρμόζεται ετήσια 
κατ’ αποκοπή μείωση για ορισμένα 
κράτη μέλη, όπως ορίζεται στο τέταρτο 
εδάφιο·

γ) την εφαρμογή, από 1ης Ιανουαρίου 
2021, ενιαίου συντελεστή καταβολής στο 
βάρος των απορριμμάτων πλαστικών 
συσκευασιών που δεν ανακυκλώνονται· ο 
πραγματικός συντελεστής καταβολής δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 EUR ανά χιλιόγραμμο·

Τροπολογία 20

Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

γ α) την εφαρμογή, από 1ης 
Ιανουαρίου 2021, ενιαίου συντελεστή 
καταβολής του ποσού που 
αντιπροσωπεύει τα έσοδα από τα 
δικαιώματα προς πλειστηριασμό που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 
στοιχείο α) της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και 
την αγοραία αξία των μεταβατικών 
δωρεάν δικαιωμάτων για τον 
εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 10γ 
παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας· ο 
πραγματικός συντελεστής καταβολής δεν 
υπερβαίνει το 50 %· το σύνολο των 
πρόσθετων εσόδων από οποιαδήποτε 
μελλοντική διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 
σε πρόσθετους τομείς και περιφέρειες· 
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Τροπολογία 21

Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

γ β) τα έσοδα που παράγονται από 
μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα σύμφωνα με την πρόταση της 
Επιτροπής [.../...], έως την 1η Ιανουαρίου 
2023·

Τροπολογία 22

Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

γ γ) τα έσοδα που εισπράττονται από 
τη φορολόγηση ψηφιακών υπηρεσιών, εν 
αναμονή της έγκρισης και της εφαρμογής 
της οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με 
το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών 
υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν 
από την παροχή ορισμένων ψηφιακών 
υπηρεσιών (COM(2018)148 final), έως 
την 1η Ιανουαρίου 2023· ο πραγματικός 
συντελεστής καταβολής δεν υπερβαίνει το 
100 %·

Τροπολογία 23

Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

γ δ) την εφαρμογή, από 1ης 
Ιανουαρίου 2026, ενιαίου συντελεστή 
καταβολής στο ποσοστό των 
φορολογητέων κερδών που αποδίδονται 
σε κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τους 
κανόνες της Ένωσης σχετικά με την 
κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας 
εταιρειών· ο πραγματικός συντελεστής 
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καταβολής δεν υπερβαίνει το 6 %·

Τροπολογία 24

Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ ε (νέο)

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

γ ε) την εφαρμογή, από 1ης 
Ιανουαρίου 2024, φόρου επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που θα 
εισπράττεται δυνάμει της οδηγίας του 
Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. […/…], με τους 
εφαρμοστέους συντελεστές καταβολής 
μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει μερίδιο 
ίσο προς τους ελάχιστους συντελεστές 
που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία· εάν η 
οδηγία σχετικά με τον φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 
εφαρμοστεί προσωρινά στο πλαίσιο 
ενισχυμένης συνεργασίας, ο εν λόγω ίδιος 
πόρος δεν επηρεάζει τα κράτη μέλη που 
δεν συμμετέχουν στην ενισχυμένη 
συνεργασία·

Τροπολογία 25

Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Για την περίοδο 2021-2027, η 
Αυστρία επωφελείται από ακαθάριστη 
μείωση της ετήσιας βάσει του ΑΕΕ 
συνεισφοράς της ύψους 565 εκατ. EUR, η 
Δανία επωφελείται από ακαθάριστη 
μείωση της ετήσιας βάσει του ΑΕΕ 
συνεισφοράς της ύψους 377 εκατ. EUR, η 
Γερμανία επωφελείται από ακαθάριστη 
μείωση της ετήσιας βάσει του ΑΕΕ 
συνεισφοράς της ύψους 3 671 εκατ. EUR, 
οι Κάτω Χώρες επωφελούνται από 
ακαθάριστη μείωση της ετήσιας βάσει 
του ΑΕΕ συνεισφοράς τους ύψους 
1 921 εκατ. EUR και η Σουηδία 
επωφελείται από ακαθάριστη μείωση της 

2. Κανένα κράτος μέλος δεν 
επωφελείται από καμία επιστροφή ή 
διόρθωση.
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ετήσιας βάσει του ΑΕΕ συνεισφοράς της 
ύψους 1 069 εκατ. EUR. Τα ποσά αυτά 
μετρώνται σε τιμές του 2020 και 
προσαρμόζονται στις τρέχουσες τιμές με 
την εφαρμογή του πλέον πρόσφατου 
αποπληθωριστή Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος για την Ένωση, εκφρασμένου 
σε ευρώ, όπως προβλέπεται από την 
Επιτροπή, που είναι διαθέσιμος κατά την 
κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού. 
Οι εν λόγω ακαθάριστες μειώσεις 
χρηματοδοτούνται από όλα τα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 26

Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Έως την 1η Ιανουαρίου 2021, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, καθορίζουν με διοργανική 
συμφωνία τις λεπτομερείς ρυθμίσεις και 
τις λοιπές αναγκαίες διατάξεις για την 
εφαρμογή νομικά δεσμευτικού 
χρονοδιαγράμματος για τη θέσπιση νέων 
ιδίων πόρων. Τα έσοδα από τους εν λόγω 
νέους ιδίους πόρους επαρκούν 
τουλάχιστον για την κάλυψη της 
αποπληρωμής του κόστους δανεισμού 
που προκύπτει από τη δανειοληπτική 
ικανότητα η οποία θεσπίζεται βάσει του 
άρθρου 3β. Οι νέοι ίδιοι πόροι θα πρέπει 
επίσης να εξασφαλίζουν ένα κατάλληλο 
επίπεδο χρηματοδότησης των δαπανών 
της Ένωσης στο ΠΔΠ, και παράλληλα να 
μετριάζουν την κυριαρχία των 
συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ. 
Η Επιτροπή υποβάλλει τις ενδεδειγμένες 
νομοθετικές προτάσεις για τον σκοπό 
αυτό.
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Η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 
2021-2017 χρησιμοποιείται, μεταξύ 
άλλων, για την προσαρμογή και, εφόσον 
είναι αναγκαίο, την έγκριση νέων 
πράξεων προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι που ορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο.

Τροπολογία 27

Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Το συνολικό ποσό των ιδίων πόρων 
που χορηγείται στην Ένωση για την 
κάλυψη των ετήσιων πιστώσεων 
πληρωμών δεν υπερβαίνει το 1,40% του 
αθροίσματος των ΑΕΕ όλων των κρατών 
μελών. 

1. Το συνολικό ποσό των ιδίων πόρων 
που χορηγείται στην Ένωση για την 
κάλυψη των ετήσιων πιστώσεων 
πληρωμών δεν υπερβαίνει το 1,50 % του 
αθροίσματος των ακαθάριστων εθνικών 
εισοδημάτων όλων των κρατών μελών.

Τροπολογία 28

Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Το συνολικό ετήσιο ποσό των 
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων 
που εγγράφονται στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης δεν υπερβαίνει το 1,46% του 
αθροίσματος των ΑΕΕ όλων των κρατών 
μελών.

διαγράφεται

Τροπολογία 29

Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Διατηρείται εύρυθμη σχέση 
μεταξύ των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων και των πιστώσεων 
πληρωμών, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συμβατότητά τους και 

διαγράφεται
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να μπορεί να τηρείται κατά τα επόμενα 
έτη το ανώτατο όριο που καθορίζεται 
στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 30

 Σχέδιο απόφασης
 Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Όταν οι τροποποιήσεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 
επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο 
επίπεδο του ΑΕΕ, η Επιτροπή υπολογίζει 
εκ νέου τα ανώτατα όρια που 
καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, 
όπως αυξάνονται προσωρινά σύμφωνα με 
το άρθρο 3γ, με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

διαγράφεται

ΑΕΕt-2 + ΑΕΕt-1 + ΑΕΕt ισχύον ΕΣΛ
x% (y %)  *_________________
ΑΕΕt-2 + ΑΕΕt-1 + ΑΕΕt τροποποιημένο 
ΕΣΛ
Σε αυτόν τον τύπο, «t» είναι το τελευταίο 
πλήρες έτος για το οποίο διατίθενται τα 
στοιχεία που ορίζονται βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/5165, το «x» 
αναφέρεται στο ανώτατο όριο των ιδίων 
πόρων για πιστώσεις πληρωμών και το 
«y» στο ανώτατο όριο των ιδίων πόρων 
για πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων.
Σε αυτόν τον τύπο, «ΕΣΛ» είναι το 
ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και 
περιφερειακών λογαριασμών της 
Ένωσης.
___________________
5 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/516 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για 
την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήματος σε αγοραίες τιμές και την 
κατάργηση της οδηγίας 89/130/ΕΟΚ, 
Ευρατόμ του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1287/2003 του Συμβουλίου («κανονισμός 
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ΑΕΕ») (ΕΕ L 91 της 29.3.2019, σ. 19).

Τροπολογία 31

Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 3β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

Η αποπληρωμή του κεφαλαίου των 
δανείων που χρησιμοποιούνται για τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 στοιχείο β) και οι σχετικοί οφειλόμενοι 
τόκοι βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης. Οι δημοσιονομικές 
δεσμεύσεις μπορούν να κατανέμονται σε 
περισσότερα έτη με ετήσιες δόσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου6.

Η αποπληρωμή του κεφαλαίου των 
δανείων που χρησιμοποιούνται για τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 στοιχείο β) και οι σχετικοί οφειλόμενοι 
τόκοι βαρύνουν τα έσοδα από νέους 
ιδίους πόρους που εισάγονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Οι 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις μπορούν να 
κατανέμονται σε περισσότερα έτη με 
ετήσιες δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 112 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) 2018/1046.

_____________________
6 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) 
αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 
541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).  

Τροπολογία 32

Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 5

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία
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Άρθρο 5 διαγράφεται
Μεταφορά πλεονάσματος 

Τυχόν πλεόνασμα των εσόδων της 
Ένωσης επί του συνόλου των 
πραγματικών δαπανών κατά τη διάρκεια 
ενός οικονομικού έτους μεταφέρεται στο 
επόμενο οικονομικό έτος.

Τροπολογία 33

Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη παρακρατούν, ως 
έξοδα είσπραξης, το 25 % των ποσών που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
στοιχείο α).

2. Τα κράτη μέλη παρακρατούν, ως 
αντιστάθμιση για τα έξοδα είσπραξης, το 
10 % των ποσών που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Τροπολογία 34
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

β α) τη δημοσιονομική μεταχείριση 
των εσόδων που προκύπτουν από 
πρόστιμα στον τομέα του ανταγωνισμού 
και υποθέσεις επί παραβάσει·

Τροπολογία 35

Σχέδιο απόφασης
 Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο)

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

 β β) τους κανόνες για τον καθορισμό 
των αποδοτέων ποσών των ιδίων πόρων 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων 
των εφαρμοστέων συντελεστών 
καταβολής για τους ιδίους πόρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
εντός των ορίων που καθορίζονται στα εν 
λόγω στοιχεία, καθώς και τον υπολογισμό 
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του εφαρμοστέου συντελεστή των ιδίων 
πόρων που βασίζεται στο ακαθάριστο 
εθνικό εισόδημα·

Τροπολογία 36

Σχέδιο απόφασης
 Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

 β γ) το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα 
αναφοράς, τις διατάξεις για την 
προσαρμογή του ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήματος και τις διατάξεις για τον εκ 
νέου υπολογισμό των ανώτατων ορίων 
για πληρωμές και αναλήψεις 
υποχρεώσεων σε περίπτωση σημαντικών 
μεταβολών στο ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα, για τους σκοπούς της 
εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 1·
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι συνεισηγητές υπενθυμίζουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ταχθεί προ πολλού υπέρ 
μιας ενδελεχούς μεταρρύθμισης των ιδίων πόρων της ΕΕ. Πιστεύουν ότι είναι πλέον καιρός να 
υπάρξει ένα ποιοτικό άλμα στην αρχιτεκτονική του συστήματος εσόδων της ΕΕ, 32 χρόνια 
μετά την τελευταία εισαγωγή ενός νέου τύπου ιδίου πόρου (ήτοι των συνεισφορών βάσει του 
ΑΕΕ). Την αναθεώρηση του συστήματος και, ιδίως, την απαίτηση για την εισαγωγή νέων ιδίων 
πόρων, υπαγορεύουν τρεις λόγοι:
 

 Να δημιουργηθούν πρόσθετες, κατά προτίμηση «νέες» και ανεξάρτητες πηγές εσόδων 
για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ώστε να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση ενός πιο 
φιλόδοξου, μελλοντοστρεφούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που θα μπορεί να 
καλύψει το κόστος πάγιων πολιτικών που βασίζονται στις Συνθήκες, τις δαπάνες σε 
νέους τομείς προτεραιότητας όπως επενδύσεις για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
καθώς και, τουλάχιστον εν μέρει, τις ανεπάρκειες που προκύπτουν από την αποχώρηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου.

 Να δημιουργηθούν παράπλευρα οφέλη πολιτικής και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε 
τομείς όπως η περιβαλλοντική ρύπανση, η τιμολόγηση του άνθρακα, η κάλυψη 
φορολογικών κενών, η εναρμόνιση της εταιρικής φορολογίας και η αξιοποίηση άλλων 
κινητών φορολογικών βάσεων.

 Να μετριαστεί η κυριαρχία των ιδίων πόρων που βασίζονται στο ΑΕΕ, να αυξηθεί, με 
τον τρόπο αυτό, η αυτονομία των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ και να 
αντιμετωπιστεί η αντίληψη για τον προϋπολογισμό της ΕΕ ως συστήματος 
δημοσιονομικών μεταφορών. 

Οι συνεισηγητές υποστηρίζουν την προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις 
της κρίσης της COVID-19 με μαζική κινητοποίηση πόρων βάσει του συστήματος ιδίων πόρων. 
Η τροποποιημένη απόφαση θα αυξήσει το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων και, ως εκ τούτου, 
θα αυξήσει το δημοσιονομικό περιθώριο της Ένωσης, ώστε να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
προβεί σε δανεισμό ποσού 750 δισεκατομμυρίων ευρώ σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Προς συμπλήρωση των επιχειρημάτων που παρατίθενται ανωτέρω, η παρούσα πρωτοβουλία 
σχετίζεται με έναν ακόμη επιτακτικό λόγο για τη θέσπιση νέων ιδίων πόρων. Η συγκεκριμένη 
επιχειρηματολογία αναπτύσσεται επίσης στην ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2020)442, με 
τίτλο «Ο προϋπολογισμός της ΕΕ τροφοδοτεί το σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη». Η 
ανακοίνωση προβλέπει μια καινοτόμο προσέγγιση για τη χρηματοδότηση της μακροπρόθεσμης 
αποπληρωμής των δανειακών κεφαλαίων στο πλαίσιο της απόφασης για τους ιδίους πόρους, 
που θα διατεθούν ως εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό στο πλαίσιο του Μέσου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU και θα εκταμιευθούν μέσω 
διαφόρων υφιστάμενων και νέων προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ. Όπως αναπτύχθηκε και 
υποστηρίχθηκε αρχικά από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 15ης Μαΐου 2020 σχετικά με 
το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ιδίους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης, 
προβλέπει την εισαγωγή νέων κατηγοριών ιδίων πόρων, το προϊόν των οποίων θα μπορούσε 
να θεωρηθεί ότι καλύπτει —σε μεσομακροπρόθεσμη βάση— τις δαπάνες αναχρηματοδότησης 
των τόκων και του κεφαλαίου των ποσών δανεισμού. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η 
απότομη αύξηση των εθνικών συνεισφορών ή μια σοβαρή μείωση του επιπέδου των 
δημοσιονομικών δαπανών και των επενδυτικών μέσων στο πλαίσιο του ΠΔΠ. Η οικονομική 
επίπτωση των νέων πηγών εσόδων δεν θα πρέπει να βαρύνει κατά κύριο λόγο τους πολίτες της 
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ΕΕ, αλλά τους υπερεθνικούς ρυπαίνοντες ή τις πολυεθνικές εταιρείες. 

Οι συνεισηγητές συνιστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνταχθεί με αυτή την προσέγγιση 
και να καταστήσει την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων για τους προαναφερθέντες σκοπούς 
προαπαιτούμενο για την έγκριση του ΠΔΠ από το Κοινοβούλιο, το οποίο αποτελεί μέρος της 
δέσμης για την ανάκαμψη. Τα έξοδα αποπληρωμής των δανείων πρέπει να καλύπτονται από 
τα έσοδα από νέους ιδίους πόρους. Επιπλέον, οι συνεισηγητές υπενθυμίζουν ότι μια δέσμη 
νέων ιδίων πόρων πρέπει να εισαχθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
θα πρέπει να επιμείνει σε δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις από τα θεσμικά 
όργανα για την πρακτική εφαρμογή της αρχής αυτής από το 2021, καθώς οι πρώτες 
αποπληρωμές τόκων θα πρέπει να καλυφθούν ήδη από το έτος αυτό. Κατά παρέκκλιση της 
αρχής της καθολικότητας, η ρύθμιση αυτή θα καθορίζει ένα ελάχιστο επίπεδο παραγόμενων 
εσόδων, καθώς και ένα κατά προσέγγιση προφίλ των εσόδων τα οποία θα πρέπει να αποφέρουν 
οι νέοι ίδιοι πόροι κατά την περίοδο έως το 2058. 

Δεδομένου ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι άλλοι λόγοι που συνηγορούν υπέρ των γνήσιων 
ιδίων πόρων, η προστιθέμενη αξία τους θα μπορούσε να ενισχυθεί.

Όσον αφορά την επιλογή των νέων ιδίων πόρων που προτείνονται στο παρόν σχέδιο έκθεσης, 
οι συνεισηγητές καθοδηγήθηκαν από τη μεγάλη συναίνεση σχετικά με την ενδιάμεση έκθεση 
του Νοεμβρίου του 2018 για το ΠΔΠ/τους ιδίους πόρους, όταν η ολομέλεια εξέφρασε ευρεία 
υποστήριξη σε μια δέσμη την οποία αποτελούν οι ακόλουθες πηγές εσόδων: 

 Οι υφιστάμενοι ίδιοι πόροι (παραδοσιακοί ίδιοι πόροι, ιδίως τελωνειακοί δασμοί, ο 
ίδιος πόρος που βασίζεται στον ΦΠΑ αλλά απλουστευμένος, και ο συμπληρωματικός 
ίδιος πόρος που βασίζεται στο ΑΕΕ)· 

 Οι νέοι ίδιοι πόροι όπως προτάθηκαν από την Επιτροπή τον Μάιο του 2018, δηλαδή με 
βάση την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών και μια εθνική συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων απορριμμάτων 
πλαστικών συσκευασιών·

 Πρόσθετοι πιθανοί νέοι ίδιοι πόροι με βάση τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών (ακόμη και σε πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας), φόρος ψηφιακών 
υπηρεσιών καθώς και μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα.
  

Η αναθεώρηση της απόφασης για τους ιδίους πόρους θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
την εφαρμογή ορισμένων από τις πάγιες απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως η 
αντιμετώπιση των προστίμων ως πρόσθετων εσόδων.

Ως προς τη διαδικασία: Η τροποποιημένη πρόταση για τους ιδίους πόρους και η νομική 
διάρθρωση του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU κατέστησαν 
αναγκαία την επιτάχυνση της έγκρισης και της κύρωσης της απόφασης. Η έγκριση και η 
κύρωση της παρούσας απόφασης θα επιτρέψει τη δρομολόγηση του Μέσου Ανάκαμψης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκτός από τη θέσπιση και τον καθορισμό των κατηγοριών ιδίων πόρων, η απόφαση για το 
σύστημα ιδίων πόρων περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές διατάξεις που αφορούν διάφορες 
πτυχές των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων. Το 
ανώτατο αυτό όριο, εκπεφρασμένο ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της 
ΕΕ, ορίζει, κατά συνέπεια, ένα δημοσιονομικό περιθώριο που είναι απαραίτητο για την 
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υποστήριξη πρόσθετων (βέβαιων και ενδεχόμενων) υποχρεώσεων και χρησιμεύει ως 
εξασφάλιση για τις δανειοδοτικές και δανειοληπτικές δραστηριότητες της ΕΕ. Η ευνοϊκή 
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της ΕΕ και η ικανότητά της να εγγυάται και να 
αναλαμβάνει μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές δεσμεύσεις αποτελεί πολύτιμο στοιχείο που θα 
πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως σε καιρούς έκτακτων οικονομικών αναγκών.

Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν την απόφαση για τους ιδίους πόρους ώστε να μπορέσει 
να τεθεί σε ισχύ. Η διαδικασία κύρωσης είναι, ως γνωστόν, χρονοβόρα. Το Συμβούλιο ζήτησε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επισπεύσει τη διαδικασία έκδοσης της νομοθετικής του 
γνωμοδότησης ούτως ώστε το Συμβούλιο να μπορέσει να προχωρήσει στην έγκριση βάσει της 
διαδικασίας διαβούλευσης.

Οι συνεισηγητές θα ήθελαν να ληφθεί σύντομα απόφαση σχετικά με το μέσο για την ανάκαμψη 
της οικονομίας χωρίς να απεμποληθούν ή να θυσιαστούν οι βασικές απαιτήσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Προτείνουμε, ως εκ 
τούτου, να τεθεί σε ψηφοφορία η έκθεσή μας χωρίς καθυστέρηση, ώστε το Συμβούλιο να είναι 
σε θέση να εγκρίνει την τροποποιημένη απόφαση για τους ιδίους πόρους. Ταυτόχρονα, το 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιμείνει και να βρει δεσμευτικούς τρόπους για να καταστεί μη 
αναστρέψιμη η σύνδεση της δέσμης Next Generation EU με την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων 
που θα αναχρηματοδοτήσουν το χρέος σε πνεύμα αλληλεγγύης και θα βασίζονται σε μια 
απόλυτα ευρωπαϊκή δημοσιονομική λογική.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κύριο Johan Van Overtveldt, 
Πρόεδρο
Επιτροπή Προϋπολογισμών
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Συνεισφορά της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με την 
πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018/0135(CNS))

Κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) αποφάσισε να υποβάλει γνωμοδότηση 
υπό μορφή επιστολής σχετικά με το ως άνω θέμα.

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, 
αρμόδια επιτροπή, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Εξ ονόματος της επιτροπής CONT, θα σας παρακαλούσα να μεριμνήσετε ώστε να ληφθούν 
υπόψη στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου η θέση και το σκεπτικό της επιτροπής CONT στα 
κατωτέρω σημεία.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Monika Hohlmeier

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. χαιρετίζει την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την έκδοση απόφασης 
του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο 
του σχεδίου ανάκαμψής της για την Ευρώπη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού· φρονεί ότι η κλίμακα των επιπτώσεων που 
προκαλεί η πανδημία επιτάσσει έκτακτη ανταπόκριση από την ΕΕ και έκτακτα μέσα που 
θα συμπληρώνουν τη χρησιμοποίηση εθνικών δημοσιονομικών πόρων·
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2. εκφράζει ιδίως την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη αλλαγή φιλοσοφίας που 
επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δανειστεί κατ’ εξαίρεση έως και 750 
δισεκατομμύρια EUR στις κεφαλαιαγορές· υποστηρίζει επίσης την προσωρινή αύξηση των 
ανώτατων ορίων των ιδίων πόρων ως απαραίτητη προϋπόθεση για τον σχεδιασμό της 
μελλοντικής στρατηγικής δανεισμού, ιδίως μέσω της δημιουργίας υποχρεώσεων που 
εκτείνονται σε διάφορες περιόδους πλαίσιο, με αποτέλεσμα το περιθώριο που θα 
δημιουργηθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο να εγγυάται την ικανότητα της Ένωσης να 
αποπληρώσει τα κεφάλαια που λαμβάνονται υπό μορφή δανεισμού στις κεφαλαιαγορές, 
αρχής γενομένης το 2028 το αργότερο· ζητεί τα έξοδα που σχετίζονται με την 
αποπληρωμή του κεφαλαίου και τις πληρωμές των τόκων να αναχρηματοδοτούνται πέραν 
και υπεράνω των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ· τονίζει ότι η μεθοδολογία των αποπληρωμών 
πρέπει να είναι διαφανής και κατανοητή και να υπόκειται σε έλεγχο· εμμένει στην άποψη 
ότι οι αποπληρωμές θα πρέπει να πραγματοποιούνται με ένα βιώσιμο και διαφανές 
σύστημα νέων ιδίων πόρων της ΕΕ και θα πρέπει να καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τα 
έσοδα από γνήσιους νέους ιδίους πόρους της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αξιοπιστία και η δυνατότητα υλοποίησης του σχεδίου αποπληρωμής·  οι αποπληρωμές θα 
πρέπει, ει δυνατόν, να εκκινήσουν ήδη πριν από το 2028, ανάλογα με την οικονομική 
ανάκαμψη της ΕΕ, ώστε να αποτραπεί περιττή επιβάρυνση για την επόμενη γενιά και να 
αποφευχθούν μελλοντικές περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω των 
αποπληρωμών· επαναλαμβάνει εκ νέου ότι το Κοινοβούλιο δεν θα εγκρίνει το ΠΔΠ 2021-
2027 χωρίς συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης δέσμης νέων ιδίων πόρων·

3. επισημαίνει επίσης ότι η καταγραφή των εσόδων των δανείων της Ένωσης στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ ως εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό θα πρέπει να 
ελέγχεται προσεκτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της 
διαδικασίας απαλλαγής λόγω του μεγάλου οικονομικού τους μεγέθους· τονίζει ότι η 
έκταση των εν λόγω δανειοληπτικών δραστηριοτήτων απαιτεί αυξημένη επαγγελματική 
εμπειρογνωσία και διοικητική ικανότητα προκειμένου οι πράξεις δανεισμού και 
αποπληρωμής να είναι αποδοτικές, ειδικό πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου του κινδύνου 
για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των λογιστικών εγγραφών και επακριβή αποτίμηση των 
αναληφθεισών υποχρεώσεων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι αυστηρή εποπτεία πρέπει να 
υπάρχει και στον έλεγχο των δαπανών διαχείρισης· ζητεί να κοινοποιείται στην αρμόδια 
για τον έλεγχο του προϋπολογισμού αρχή η έκθεση προόδου σχετικά με το σχέδιο 
δανεισμού προκειμένου να ελέγχεται δεόντως στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής·

4. θεωρεί ότι η ανάγκη διασφάλισης της αξιοπιστίας και της βιωσιμότητας της ικανότητας 
αποπληρωμής της επόμενης γενιάς ενισχύει την πάγια έκκληση του Κοινοβουλίου για την 
καθιέρωση νέων, πανενωσιακών, φιλόδοξων και ισχυρών εσόδων από την 1η Ιανουαρίου 
2021, ιδίως με την εξασφάλιση σταθερών, αποδοτικών και πραγματικά ευρωπαϊκών ιδίων 
πόρων, για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του ενωσιακού μοντέλου συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών και για την ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη της διαδικασίας της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, των στόχων πολιτικής της Ένωσης, καθώς και υψηλού 
επιπέδου επενδύσεων·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις τρεις προτεινόμενες νέες κατηγορίες ιδίων πόρων που 
περιλαμβάνουν μερίδιο της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), 
μερίδιο 20 % των εσόδων που παράγει το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και 
εθνική συνεισφορά υπολογιζόμενη επί της ποσότητας των μη ανακυκλωμένων πλαστικών 
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απορριμμάτων συσκευασίας σε κάθε κράτος μέλος, για την επίτευξη αυτόνομου 
προϋπολογισμού της ΕΕ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
σχετικές νομοθετικές προτάσεις για τη σταδιακή εφαρμογή αυτών των νέων ιδίων πόρων με 
βάση ένα νομικά δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα,  που θα περιλαμβάνουν ενδελεχή ανάλυση 
της βάσης τους και τις μεθόδους είσπραξής τους, με εκτίμηση του κόστους είσπραξης, ενώ 
θα διασφαλίζουν παράλληλα τη δυνατότητα ελέγχου τους· τονίζει επίσης ότι ο μελλοντικός 
ψηφιακός φόρος δεν θα πρέπει να συνιστά επιβάρυνση για τις ΜΜΕ και ότι οι κανόνες που 
διέπουν τον ψηφιακό φόρο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σαφέστεροι, απλούστεροι, μη 
γραφειοκρατικοί και εύκολα εφαρμόσιμοι στην πράξη· 

6. υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η χρήση ιδίων πόρων για την επίτευξη των πολιτικών 
στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων 
της κλιματικής αλλαγής, της κοινωνικής ισότητας και της ψηφιοποίησης·

7. επισημαίνει, ωστόσο, ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει εκτίμηση επιπτώσεων 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας, όταν οι δράσεις 
της ΕΕ αναμένεται να έχουν σημαντικό οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
αντίκτυπο· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα 
στατιστικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό και την είσπραξη των 
νέων ιδίων πόρων· θεωρεί τη διαθεσιμότητα αυτών των πληροφοριών ύψιστης σημασίας 
προκειμένου να εξασφαλίζεται πλήρης διαδρομή ελέγχου και λογοδοσία· ζητεί, στην εν 
λόγω εκτίμηση επιπτώσεων ή στις πρόσθετες πληροφορίες που θα παρασχεθούν, να 
αναλύεται ιδίως ο αντίκτυπος των νέων ιδίων πόρων στις ΜΜΕ·

8. υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το προτεινόμενο σύστημα ιδίων πόρων δεν θα πρέπει να 
αυξάνει τη συνολική φορολογική επιβάρυνση για τους φορολογουμένους της ΕΕ, ότι θα 
πρέπει να αποτρέπει το ενδεχόμενο να επωμισθούν οι πλέον ευάλωτοι το βάρος της 
χρηματοδότησης για την ανάκαμψη και ότι θα πρέπει να οδηγεί σε αναλογική μείωση της 
συνεισφοράς των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ· εκτιμά ότι το μερίδιο των 
νέων γνήσιων ιδίων πόρων πρέπει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο σκέλος των εσόδων 
του προϋπολογισμού της ΕΕ και να διασφαλίζει την προώθηση μιας δίκαιης εσωτερικής 
αγοράς·

9. επισημαίνει επίσης εκ νέου την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης των 
υφιστάμενων εσόδων της ΕΕ, ιδίως μέσω της απλούστευσης της εφαρμογής του ιδίου πόρου 
ΦΠΑ και της ορθολογικής διευθέτησης των διαφορών ως προς τους τελωνειακούς ελέγχους, 
προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες σφαλμάτων, παρατυπιών και απάτης που 
αποβαίνουν εις βάρος των ιδίων πόρων της ΕΕ και των οικονομικών της συμφερόντων·

10. εφιστά την προσοχή στο αίτημα σύμφωνα με το οποίο τα μελλοντικά έσοδα που προκύπτουν 
από την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ και την επιβολή των κανονισμών της ΕΕ θα πρέπει 
να διοχετεύονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ζήτημα αρχής, δεδομένου ότι αποτελούν 
πραγματική πηγή εσόδων της ΕΕ·

11. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό το ισχύον σύστημα διορθώσεων και εκπτώσεων να 
τερματιστεί το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν του έτους 2025, όπως ορίζει 
η πρόταση της Επιτροπής για τη σταδιακή κατάργηση όλων των εκπτώσεων, πράγμα που 
θα οδηγήσει σε απλούστερη, δικαιότερη, δημοκρατικά υπόλογη και διαφανέστερη δομή του 
συστήματος των ιδίων πόρων· εμμένει στην άποψη ότι το σύστημα και η κατανομή των 
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μελλοντικών εκπτώσεων θα πρέπει να διέπονται από διαφάνεια και να υπόκεινται σε 
λογοδοσία· επαναβεβαιώνει τη θέση του σχετικά με τις δαπάνες είσπραξης των τελωνειακών 
δασμών, οι οποίες θα πρέπει να οριστούν στο 10 %, το αρχικό ύψος τους·

12. θεωρεί ότι το προτεινόμενο σύστημα χρηματοδότησης της ΕΕ θα εξακολουθήσει να είναι 
εν γένει περίπλοκο και θα πρέπει να υπόκειται σε αυξημένη δημοκρατική εποπτεία και 
λογοδοσία σε επίπεδο ΕΕ· προς τον σκοπό αυτό και σε σχέση με την αναθεώρηση των 
Συνθηκών της ΕΕ, ζητεί την τροποποίηση του άρθρου 311 της ΣΛΕΕ, με στόχο την 
ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την έγκριση 
των επικείμενων αποφάσεων περί ιδίων πόρων.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

GR/av
D(2020) 22163

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2018/0135(CNS))

Αξιότιμε κύριε Johan Van Overtveldt,

Καθώς το χρονοδιάγραμμα εργασιών της επιτροπής BUDG είναι εξαιρετικά περιορισμένο, η 
επιτροπή ENVI δεν θα μπορέσει να διεξαγάγει ψηφοφορία επί του σχεδίου γνωμοδότησής 
της σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων της ΕΕ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. 
Συνεπώς, ως πρόεδρος της επιτροπής ENVI, θα ήθελα να σας υποβάλω, από κοινού με την κα 
Esther de Lange, συντάκτρια γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI για την πρόταση απόφασης 
του Συμβουλίου σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων της ΕΕ, τη συνεισφορά της 
επιτροπής μας υπό τη μορφή παραγράφων ψηφίσματος, με την ελπίδα ότι θα ληφθεί υπόψη 
από την επιτροπή σας:

1. εμμένει στην άποψη ότι το μέσο «Next Generation EU» (ΕΕ - Επόμενη Γενιά) πρέπει 
να συνοδεύεται από ένα αξιόπιστο σχέδιο αποπληρωμής, το οποίο, εφόσον το επιτρέπει 
η οικονομική συγκυρία, θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται ήδη στο πλαίσιο του 
επόμενου ΠΔΠ, μέσω της δημιουργίας γνήσιων, νέων ιδίων πόρων της ΕΕ, 
προκειμένου η αποπληρωμή να μην έχει αρνητικό αντίκτυπο στις μελλοντικές γενιές ή 
στα μελλοντικά ΠΔΠ· φρονεί, περαιτέρω, ότι με νέους ίδιους πόρους στο πλαίσιο του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027 διανοίγεται η δυνατότητα να 
καταστεί περισσότερο βιώσιμο και διαφανές το σκέλος των εσόδων του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, να γίνει η Ένωση περισσότερο αυτόνομη και, τελικά, να 
αξιοποιηθεί καλύτερα η μετασχηματιστική ισχύς του προϋπολογισμού της Ένωσης· 

2. επαναλαμβάνει, επομένως, ότι η μεταρρύθμιση και η καθιέρωση νέων ιδίων πόρων από 
το 2021 αποτελούν προϋπόθεση για την έγκριση του επόμενου ΠΔΠ από το 
Κοινοβούλιο·



RR\1212397EL.docx 37/44 PE653.866v02-00

EL

3. ζητεί να καθιερωθεί από το 2021 μια δέσμη νέων ιδίων πόρων, πλήρως 
ευθυγραμμισμένων με τις πολιτικές της Ένωσης όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το 
περιβάλλον, την υγεία και το κλίμα, ζητεί δε επίσης να επιτευχθεί ταχέως συμφωνία 
σχετικά με μια νομικά δεσμευτική διάταξη και ένα χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή 
πρόσθετων ιδίων πόρων στο επόμενο ΠΔΠ· 

4. επιβεβαιώνει τη θέση του υπέρ της δημιουργίας νέων ιδίων πόρων, ιδίως εκείνων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το περιβάλλον, την υγεία και 
το κλίμα, και συγκεκριμένα με την αξιοποίηση ενός σημαντικού μέρους των εσόδων 
από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, την καθιέρωση τέλους για τα 
πλαστικά και τη θέσπιση μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα·

5. επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την πρόταση για έναν ίδιο πόρο που θα βασίζεται στα μη 
ανακυκλούμενα πλαστικά απορρίμματα συσκευασίας· τονίζει ότι το ρυθμιστικό του 
αποτέλεσμα θα πρέπει να συνίσταται πρωτίστως στην πρόληψη της παραγωγής 
αποβλήτων σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων· ζητεί να θεσπιστούν 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί καταχώρισης και ελέγχου και να διευκρινιστεί η μέθοδος 
υπολογισμού·

6. επαναλαμβάνει την έκκλησή του σημαντικό μέρος από τα έσοδα του διευρυμένου 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) να θεωρείται ίδιος πόρος και, 
επομένως, να διατίθεται για τη στήριξη ενωσιακών έργων, όπως για παράδειγμα στους 
τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αποθήκευσης και των διασυνδέσεων, 
καθώς και των επενδύσεων σε πρωτοποριακές καινοτομίες για τη μείωση του 
ανθρακικού αποτυπώματος της βιομηχανίας, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού 
και τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια, και ιδίως τον στόχο για 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050· φρονεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, δεν θα 
πρέπει να ασκείται πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς που είναι αφιερωμένοι στην 
πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια (δεδομένου ότι, σύμφωνα με την οδηγία για το 
ΣΕΔΕ (οδηγία 2003/87/ΕΚ), το 50 % των εσόδων προορίζεται για τον σκοπό αυτό)·

7. εκτιμά ότι, ελλείψει εναρμονισμένων διεθνών μέτρων για τη φορολόγηση της 
κηροζίνης, θα πρέπει να εξεταστεί σε επίπεδο Ένωσης η δυνατότητα να θεσπιστεί ένα 
αεροπορικό τέλος με βάση την περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο θα 
λειτουργήσει ως ίδιος πόρος, προκειμένου να δοθούν περαιτέρω κίνητρα για έρευνα, 
ανάπτυξη και επενδύσεις σε πιο αποδοτικά αεροσκάφη και καύσιμα με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα; καθώς και για να μειωθούν οι αυξανόμενες εκπομπές 
από τις αεροπορικές μεταφορές, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού στον τομέα των μεταφορών· 

8. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη θέσπιση ενός μηχανισμού συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, ως νέου ίδιου πόρου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, έως το 
2021, με σκοπό την καθιέρωσή του πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023, σε πλήρη 
συμμόρφωση με τους κανόνες του ΠΟΕ, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριο και να μειωθούν οι εκπομπές και ο κίνδυνος 
διαρροής διοξειδίου του άνθρακα, παράλληλα δε να ενσωματωθεί το αρνητικό 
εξωτερικό κόστος των εισαγόμενων εμπορευμάτων·
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9. εμμένει στην άποψη ότι τα έσοδα από τους νέους ίδιους πόρους θα πρέπει να στοχεύουν 
στο να καλύψουν το κόστος αποπληρωμής των ποσών δανεισμού στο πλαίσιο του 
μέσου «Next Generation EU»· είναι της άποψης ότι τα ποσά που πηγάζουν από αυτούς 
τους νέους ιδίους πόρους και υπερβαίνουν τα αναγκαία για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων αποπληρωμής όρια θα πρέπει να εγγράφονται στον ενωσιακό 
προϋπολογισμό προκειμένου να χρηματοδοτούνται οι προτεραιότητες της Ένωσης·

10. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής ως αφετηρία για μια άμεση και μόνιμη αύξηση 
του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ΠΔΠ 
και να ληφθούν υπόψη οι αναμενόμενες συνέπειες του Brexit, καθώς και για μια 
περαιτέρω προσωρινή αύξηση του ανώτατου ορίου στο 2 % του ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήματος της ΕΕ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, να τηρηθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον δανεισμό 
κεφαλαίων και να συνεκτιμηθεί η προβλεπόμενη πτώση του ΑΕΕ μετά την ύφεση που 
προκλήθηκε από την κρίση·

Παρόμοια επιστολή έχω αποστείλει στον κ. José Manuel FERNANDES και στην κα Valérie 
HAYER, συνεισηγητές της επιτροπής BUDG για το σύστημα των ιδίων πόρων της ΕΕ.

Με εξαιρετική εκτίμηση, 

Pascal CANFIN
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Κύριο Johan Van Overtveldt
Πρόεδρο
Επιτροπή Προϋπολογισμών
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα 
των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2018)0325 – C8-0201/2018 – 
2018/0135(CNS))

Αξιότιμε κύριε Van Overtveldt,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ανέλαβε 
να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Κατά τη συνεδρίασή της στις 14 Ιουλίου 
2020, η επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων εξέτασε το ζήτημα κατά τις συνεδριάσεις της στις 14 
Ιουλίου και στις 27 Αυγούστου 2020. Κατά την τελευταία αυτή συνεδρίαση1, αποφάσισε να 
καλέσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Antonio Tajani

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι το ισχύον σύστημα ιδίων πόρων εισάγει διακρίσεις και 
είναι εξαιρετικά πολύπλοκο, αδιαφανές και ακατανόητο για τους πολίτες· τονίζει ότι είναι 

1 Ήταν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Antonio Tajani (πρόεδρος), Gabriele Bischoff 
(αντιπρόεδρος), Charles Goerens (αντιπρόεδρος), Giuliano Pisapia (αντιπρόεδρος), Sandro Gozi 
(συντάκτης γνωμοδότησης), Alexander Alexandrov Yordanov (αναπληρωτής του Brice Hortefeux), 
Gerolf Annemans, Gunnar Beck (αναπληρωτής του Antonio Maria Rinaldi), Damian Boeselager, Geert 
Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline 
Delbos-Corfield, Pascal Durand, Esteban González Pons, Laura Huhtasaari, Niklas Nienaß 
(αναπληρωτής του Daniel Freund), Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut 
Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer 
Wieland.



PE653.866v02-00 40/44 RR\1212397EL.docx

EL

απαραίτητο να μεταρρυθμιστεί διεξοδικά, προκειμένου να αυξηθούν η διαθεσιμότητα 
εσόδων, η προβλεψιμότητα, η αποδοτικότητα, η σαφήνεια και η δικαιοσύνη·

2. επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστούν το συντομότερο νέοι γνήσιοι ίδιοι πόροι, 
σύμφωνα με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου2 και τις συστάσεις της Oμάδας 
υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας στιβαρός 
προϋπολογισμός της Ένωσης που θα επικεντρώνεται στο κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, θα 
είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σήμερα – ιδίως να συμβάλει στη 
χρηματοδότηση της ανάκαμψης της οικονομίας μετά την κρίση της νόσου COVID-19 και 
να αντισταθμίσει τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Next 
Generation EU» (ΕΕ - Επόμενη Γενιά) – θα βασίζεται στην αρχή της δίκαιης ανταπόδοσης 
(«juste retour») και θα αποφέρει σημαντικά για τους Ευρωπαίους πολίτες αποτελέσματα· 
υπενθυμίζει ότι η νομική απαίτηση να προβλέπονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ γνήσιοι 
ίδιοι πόροι απορρέει απευθείας από τις Συνθήκες της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι νέοι ίδιοι 
πόροι θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους πολιτικής της Ένωσης και να 
αντιμετωπίζονται ανεξάρτητα από το μέγεθος του προϋπολογισμού·

3. θεωρεί ότι, από τη θέσπισή της, το 1988, μέχρι σήμερα, η συνεισφορά βάσει του ΑΕΕ έχει 
αποτελέσει μια αξιόπιστη και σταθερή πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
ωστόσο ο σταδιακός μετασχηματισμός της από έναν συμπληρωματικό πόρο στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ στην πιο κυρίαρχη συνιστώσα δεν συνάδει πλήρως με το πνεύμα 
των Συνθηκών, σύμφωνα με το οποίο η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την 
επίτευξη των στόχων πολιτικής της και την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της, ο δε 
προϋπολογισμός της χρηματοδοτείται στο ακέραιο από ίδιους πόρους· επισημαίνει ότι, 
μέχρι στιγμής, παρά την ανάγκη κατάρτισης προϋπολογισμών που να ανταποκρίνονται σε 
προσδιορισμένες ανάγκες και δεσμεύσεις, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το ύψος των 
εθνικών συνεισφορών επηρεάζονταν κυρίως από πολιτικές και οικονομικές εκτιμήσεις, 
γεγονός που έχει συμβάλει στη διαμόρφωση μιας εσφαλμένης και επιζήμιας αντίληψης, 
σύμφωνα με την οποία οι συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι απλές μεταφορές 
μεταξύ καθαρών συνεισφερόντων και καθαρών αποδεκτών και όχι η απαραίτητη εισροή 
για τα οφέλη που παράγει η ΕΕ· είναι, συνεπώς, της γνώμης ότι οι νέοι γνήσιοι ίδιοι πόροι 
που θα εισαχθούν θα πρέπει σταδιακά να αντικαταστήσουν τις συνεισφορές βάσει του 
ΑΕΕ·

4. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να καταργηθούν όλες οι δημοσιονομικές επιστροφές και 
οι διορθωτικοί μηχανισμοί, το συντομότερο δυνατόν, ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη 
μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών· υπενθυμίζει, στη συνάρτηση αυτή, ότι, όπως 
επισημαίνεται στην έκθεση Monti σχετικά με τη μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ, οι 
δημοσιονομικές επιστροφές και διορθώσεις συνεπάγονται μείωση του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, καθώς τα πλουσιότερα κράτη μέλη που επωφελούνται από επιστροφές 
συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ως ποσοστό του ΑΕΕ, λιγότερα από τα 
φτωχότερα κράτη μέλη· θεωρεί ότι ο ιστορικός λόγος ύπαρξής τους έπαψε να υφίσταται 

2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας (COM(2018)0322 – C8-
0000/2018 – 2018/0166R(APP)), P8_TA(2018)0449.
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαΐου 2020 σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης (2020/2631(RSP)), P9_TA(2020)0124 και ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (2020/2732(RSP), P9_TA(2020)0206.
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μόλις το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ· εκφράζει, επομένως, τη δυσαρέσκειά 
του για το γεγονός ότι, στα συμπεράσματα του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 
17-21 Ιουλίου 2020, αυτές διατηρήθηκαν, σε ορισμένες δε περιπτώσεις αυξήθηκαν·

5. χαιρετίζει την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής, της 27 Μαΐου 2020, με την οποία 
η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να δανειστεί 750 δισ. EUR σε τιμές του 2018 στις 
κεφαλαιαγορές, το προϊόν των οποίων θα μεταφερθεί σε ενωσιακά προγράμματα σύμφωνα 
με το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Next Generation EU), προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης της νόσου COVID-19, επισημαίνει δε τα οφέλη 
που θα προκύψουν από τη δημιουργία, σε ενωσιακό επίπεδο, πρόσθετης χρηματοδοτικής 
ικανότητας η οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμη μέσω αυτού του δανεισμού κεφαλαίων, 
καθώς οι αποπληρωμές θα γίνουν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μέσω της δημιουργίας, 
για τον σκοπό αυτό, νέων γνήσιων ιδίων πόρων· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για 
αύξηση του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων στο 1,4 % του ΑΕΕ και για προσωρινή 
αύξηση του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων στο 2,0 % του ΑΕΕ, προκειμένου να 
τηρηθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ομόλογα ανάκτησης· πιστεύει, ωστόσο, 
ότι η προσωρινή αύξηση του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων θα πρέπει στη συνέχεια να 
παραμείνει διαθέσιμη όχι μόνο για να καλυφθούν οι ανάγκες του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και του Ταμείου Ανάκαμψης και να συνεκτιμηθεί η 
προβλεπόμενη πτώση του ΑΕΕ μετά την ύφεση που προκλήθηκε από την κρίση της νόσου 
COVID-19, αλλά και για να μπορέσει η ΕΕ να βασιστεί σε έναν μεγαλύτερο 
προϋπολογισμό για την εκπλήρωση των πολιτικών φιλοδοξιών της·

6. υπενθυμίζει τη θέση του ότι η εισαγωγή ενός καλαθιού νέων ιδίων πόρων έως το τέλος του 
ΠΔΠ 2021-2027 θα πρέπει να αποσκοπεί στην κάλυψη τουλάχιστον των δαπανών που 
σχετίζονται με το μέσο ανάκαμψης «Next Generation EU» (NGEU) (κεφάλαιο και τόκοι), 
προκειμένου να διασφαλιστούν η αξιοπιστία και η βιωσιμότητα του σχεδίου αποπληρωμής 
του μέσου·

7. φρονεί ότι ο προτεινόμενος μηχανισμός, ο οποίος περιλαμβάνει «δανεισμό για δαπάνες» 
και τη χρήση εσόδων για ειδικό προορισμό, είναι συμβατός με τις αρχές της 
δημοσιονομικής ισορροπίας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας, καθώς και με την 
ακεραιότητα του συστήματος ιδίων πόρων, όπως κατοχυρώνονται στα άρθρα 310, 311 και 
323 της ΣΛΕΕ· 

8. εμμένει στην άποψη ότι ο νέος μηχανισμός απαιτεί να θεσπιστεί η κατάλληλη 
κοινοβουλευτική διαδικασία συναπόφασης, να διασφαλιστεί η υποχρέωση λογοδοσίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια· καλεί, 
επιπλέον, το Συμβούλιο να συνεργαστεί στενά με το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας έγκρισης της απόφασης σχετικά με το σύστημα ιδίων πόρων· εμμένει στην 
άποψη ότι αυτό πρέπει να ισχύει για τις αποφάσεις σχετικά με τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων και τις εκταμιεύσεις κονδυλίων για όλα τα μέσα που χρηματοδοτούνται 
μέσω των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό στο πλαίσιο του προγράμματος «Next 
Generation EU»·

9. προτείνει να αξιοποιηθεί η δυναμική της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης 
προκειμένου να συζητηθούν τα πλεονεκτήματα μιας τροποποίησης των Συνθηκών, ώστε 
να διασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με πλειοψηφία, θα 
θεσπίσουν διατάξεις σχετικά με τους ιδίους πόρους της Ένωσης, με βάση γνήσιους ιδίους 
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πόρους και ανεξάρτητα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, και να εξεταστεί ο τρόπος 
με τον οποίο θα μπορούσε να μεταρρυθμιστεί η διαδικασία έγκρισης των κρατών μελών 
στην περίπτωση αυτή, καθώς και να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο μια δέσμη γνήσιων 
ιδίων πόρων θα μπορούσε να ενταχθεί καλύτερα στις Συνθήκες· πιστεύει ότι αυτό θα 
μπορούσε να διασφαλίσει τόσο τη μονιμότητα όσο και την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος των ιδίων πόρων, θα μπορούσε δε να ανοίξει τον δρόμο προς μια γνήσια 
ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική, προωθώντας έτσι την ορθή λειτουργία και την 
ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς 10025/2020 – C9-0215/2020 – COM(2018)0325 – C8-0201/2018 – 
2018/0135(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς 
γνωμοδότηση
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