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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. επαναλαμβάνει την ένθερμη υποστήριξή του για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του 

συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει ότι το υφιστάμενο 

σύστημα ιδίων πόρων έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα των Συνθηκών, δεδομένου ότι 

το άρθρο 310 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ) ορίζει ότι η Ένωση δεν εκδίδει πράξεις που δύνανται να έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις στον προϋπολογισμό, χωρίς να παρέχει την εγγύηση ότι οι δαπάνες που 

απορρέουν από τις πράξεις αυτές δύνανται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των ιδίων 

πόρων της Ένωσης, και ότι το άρθρο 311 ΣΛΕΕ ορίζει ότι ο προϋπολογισμός 

χρηματοδοτείται στο ακέραιο από ίδιους πόρους· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι στην 

πράξη η πλειονότητα των εσόδων της ΕΕ προέρχεται από εθνικές συνεισφορές υπό 

μορφή ποσοστού του ΑΕΕ (69,1 %) και του ΦΠΑ (12,4 %), οι οποίες δεν 

εκλαμβάνονται ως γνήσιοι ίδιοι πόροι, δεδομένου ότι έχουν οδηγήσει σε ένα παιχνίδι 

μηδενικού αθροίσματος μεταξύ των κρατών μελών· 

2. τονίζει ότι το υφιστάμενο σύστημα ιδίων πόρων χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό 

πολυπλοκότητας και έλλειψη διαφάνειας· καλεί, ως εκ τούτου, τα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις αυτές αποτελεσματικά και 

εποικοδομητικά· 

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου στη διαδικασία έγκρισης 

των ιδίων πόρων· πιστεύει ότι η μετάβαση από την ψηφοφορία με ομοφωνία στην 

ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία και τη συνήθη νομοθετική διαδικασία για την 

έγκριση των ιδίων πόρων, θα έδινε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ίσα 

δικαιώματα όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων τόσο σε σχέση με τα έσοδα όσο και σε 

σχέση με τις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ· 

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί η ευκαιρία που προσφέρει η 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και 

την Επιτροπή να εξετάσουν λεπτομερώς το ισχύον σύστημα μειώσεων και διορθώσεων, 

οι οποίες όχι μόνον είναι αντίθετες με το πνεύμα των Συνθηκών, αλλά έχει επίσης 

αποδειχθεί ότι μετατοπίζουν το κέντρο βάρους των συζητήσεων από την ευρωπαϊκή 

προστιθέμενη αξία του προϋπολογισμού της ΕΕ στο «καθαρό υπόλοιπο» όσον αφορά 

τις συνεισφορές των κρατών μελών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δευτερογενείς 

συνέπειες του προϋπολογισμού της ΕΕ· 

5. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να διαθέτει ένα σύστημα γνήσιων ιδίων 

πόρων, με βάση τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους· 

6. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει μια διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τον τρόπο 

με τον οποίο τα ταμεία που δημιουργούνται άμεσα από τις πολιτικές της ΕΕ θα 

μπορούσαν να αποφέρουν έσοδα στον προϋπολογισμό της ΕΕ· 

7. πιστεύει ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων θα πρέπει να 

βασίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης, της σταθερότητας, της ενότητας, της 
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αλληλεγγύης, της βιωσιμότητας, της επικουρικότητας και της δυνατότητας κατανόησης 

για τους ευρωπαίους πολίτες· υπενθυμίζει τις αρχές που αναφέρονται στην έκθεση 

Monti και χρησιμοποιούνται από την ομάδα υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους με 

σκοπό την αξιολόγηση των πιθανών νέων ιδίων πόρων, και θεωρεί ότι συνιστούν 

χρήσιμες κατευθύνσεις για τη διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τις 

μεταρρυθμίσεις· υπογραμμίζει περαιτέρω τη σημασία της εξασφάλισης επαρκών 

εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου οι πολιτικές της ΕΕ να 

χρηματοδοτούνται επαρκώς και αξιόπιστα, ιδίως μετά το Brexit· 

8. θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση στο σκέλος των εσόδων θα πρέπει να συνοδεύεται από 

μεταρρύθμιση στο σκέλος των δαπανών, προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή 

προστιθέμενη αξία των ενωσιακών δαπανών, με την εξασφάλιση μιας ορατής σύνδεσης 

μεταξύ των ενωσιακών δαπανών και των πολιτικών και προτεραιοτήτων της ΕΕ και τη 

στήριξη των πολιτικών της ΕΕ σε βασικούς τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ με υψηλό 

δυναμικό ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, όπως η ενιαία αγορά, η προστασία του 

περιβάλλοντος και η δράση για το κλίμα, η ενεργειακή ένωση, η κοινή αμυντική 

πολιτική και η μείωση της φορολογικής ανομοιογένειας στην ενιαία αγορά, σύμφωνα 

με τις συστάσεις της έκθεσης Monti1· 

9. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό, κατά την υλοποίηση των μελλοντικών 

μεταρρυθμίσεων, να διατηρηθεί η ενότητα του προϋπολογισμού της ΕΕ και να 

περιοριστεί η χρήση προγραμμάτων και μέσων που λειτουργούν παράλληλα προς τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, ώστε αυτά να μη χρησιμοποιούνται παρά μόνο σε απολύτως 

αιτιολογημένες περιπτώσεις και να υπόκεινται σε δέοντα έλεγχο, σύμφωνα με τις 

συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους· 

10. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει ένας ενδελεχής προβληματισμός 

σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία 

ξεκίνησε από την Επιτροπή τον Μάρτιο του 2017, στη μεταρρύθμιση του συστήματος 

ιδίων πόρων· θεωρεί ότι και στα πέντε σενάρια για το μέλλον της ΕΕ, που 

παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή τον Μάρτιο του 2017, θα χρειαστεί πρόσθετη 

χρηματοδότηση, προερχόμενη από γνήσιους ιδίους πόρους, για την επιδίωξη των 

στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι 

περιλαμβάνονται πλέον στις νέες προτεραιότητες της Ένωσης· επιμένει ότι είναι 

σημαντικό να διατηρηθεί η ενότητα του προϋπολογισμού και να μειωθεί, αντί να 

αυξηθεί, η πολυπλοκότητά του, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή των πολιτικών 

της ΕΕ τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο. 

  

                                                 
1 Τελική έκθεση και συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου σχετικά με τους ιδίους πόρους για τη μελλοντική 

χρηματοδότηση της ΕΕ, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2016. 
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