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Τροπολογία  1 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. υπενθυμίζει ότι δυνάμει του 

άρθρου 311 της ΣΛΕΕ, η Ένωση 

προικίζεται με επαρκή μέσα για την 

επίτευξη των στόχων της· πιστεύει ότι οι 

ελλείψεις του σημερινού ΠΔΠ και η 

κλίμακα των νέων προτεραιοτήτων, 

καθώς και ο αντίκτυπος της αποχώρησης 

του Ηνωμένου Βασιλείου συγκλίνουν στο 

ίδιο συμπέρασμα: την ανάγκη να 

καταργηθεί το ανώτατο όριο δαπανών 

ύψους 1 % του Ακαθάριστου Εθνικού 

Εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ και, ως εκ 

τούτου, να αυξηθεί σημαντικά ο 

προϋπολογισμός της Ένωσης 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

επικείμενες προκλήσεις· αντιτίθεται, εν 

προκειμένω, σε οποιαδήποτε ονομαστική 

μείωση του όγκου του προϋπολογισμού 

της ΕΕ στο επόμενο ΠΔΠ, και, συνεπώς, 

πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει 

να οριστεί σε επίπεδο τουλάχιστον 1,23 % 

του ΑΕΕ της ΕΕ· υποστηρίζει ότι θα 

πρέπει να πραγματοποιηθεί συζήτηση 

μεταξύ των κρατών μελών για αυτό το 

ζήτημα· 

4. απορρίπτει και καταδικάζει κάθε 

είδους εκμετάλλευση της αποχώρησης του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit) 

ούτως ώστε να αποτελέσει έναυσμα για 

την ενίσχυση του σκέλους των εσόδων 
του προϋπολογισμού που θα καταλήξει 

εντέλει σε περαιτέρω φορολόγηση των 

επιχειρήσεων και σε αύξηση της 

φορολογικής πίεσης στους πολίτες· 

Or. en 



 

AM\1137608EL.docx  PE111.111v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

19.10.2017 B8-0565/2 

Τροπολογία  2 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 

χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από 

εθνικές συνεισφορές με βάση το ΑΕΕ και 

όχι από πραγματικούς ιδίους πόρους, 

όπως προβλέπεται στις Συνθήκες της ΕΕ· 

επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για μια 

ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του 

συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ, με 

κατευθυντήριες αρχές την απλότητα, τη 

δικαιοσύνη και τη διαφάνεια, και 

σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας 

υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους· 
τονίζει ότι οποιοδήποτε ανάλογο σύστημα 

θα πρέπει να περιλαμβάνει μια 

ισορροπημένη δέσμη νέων ιδίων πόρων 

της ΕΕ που θα αποσκοπούν στη στήριξη 

των στόχων πολιτικής της ΕΕ και οι 

οποίοι θα πρέπει να εισαχθούν σταδιακά 

με στόχο να εξασφαλιστεί μια δικαιότερη 

και σταθερότερη δημοσιονομική 

κατάσταση της ΕΕ· τονίζει, επιπλέον, ότι 

η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου 

από την Ένωση προσφέρει μια ευκαιρία 

για να τεθεί τέλος σε όλες τις διορθώσεις 

υπέρ μεμονωμένων χωρών· αναμένει από 

την Επιτροπή να υποβάλει φιλόδοξες 

νομοθετικές προτάσεις για αυτόν τον 

σκοπό, και τονίζει ότι το σκέλος των 

δαπανών και το σκέλος των εσόδων του 

επόμενου ΠΔΠ θα αντιμετωπιστούν 

5. σημειώνει το γεγονός ότι ο 

προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτείται 

κατά κύριο λόγο από εθνικές συνεισφορές 

με βάση το ΑΕΕ· τονίζει ότι καμία 

ευρωπαϊκή αρχή δεν έχει το δικαίωμα να 

εισπράττει φόρους εξ ονόματος των 

φορολογουμένων των κρατών μελών· 
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ενιαία στις επικείμενες 

διαπραγματεύσεις· 
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Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την πρόθεση της Επιτροπής να σχεδιάσει 

τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ με 

βάση τις αρχές της ευρωπαϊκής 

προστιθέμενης αξίας, της εστίασης στις 

επιδόσεις, της λογοδοσίας, της 

μεγαλύτερης ευελιξίας εντός σταθερού 

πλαισίου και των απλουστευμένων 

κανόνων, όπως παρουσιάζεται στο 

έγγραφο προβληματισμού· 

7. σημειώνει την πρόθεση της 

Επιτροπής να σχεδιάσει τον μελλοντικό 

προϋπολογισμό της ΕΕ και τονίζει ότι θα 

πρέπει να αξιολογηθεί σωστά για ποια 

κονδύλια θα ήταν καλύτερη μια 

διαχείριση σε εθνικό επίπεδο, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης 

τήρηση της αρχής της επικουρικότητας· 

Or. en 
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Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  10α. απορρίπτει οποιαδήποτε απόπειρα 

να χρησιμοποιηθεί ο προϋπολογισμός της 

ΕΕ για αμυντικές ή στρατιωτικές 

δαπάνες· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, 

ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να 

προβλέπει άμεσα το κατάλληλο επίπεδο 

ευελιξίας που θα επιτρέπει στην Ένωση 

να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες 

περιστάσεις και να χρηματοδοτεί τις 

εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητές 

της· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι οι 

διατάξεις ευελιξίας του ΠΔΠ θα πρέπει 

να προβλέπουν τη χωρίς περιορισμούς 

μεταφορά όλων των αδιάθετων 

περιθωρίων, καθώς και των 

αποδεσμευόμενων πιστώσεων, σε 

μελλοντικά οικονομικά έτη και την 

κινητοποίησή τους από την αρμόδια για 

τον προϋπολογισμό αρχή, για 

οποιονδήποτε σκοπό κρίνει αναγκαίο, στο 

πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του 

προϋπολογισμού· ζητεί, επιπλέον, να 

ενισχυθούν σημαντικά τα ειδικά μέσα του 

ΠΔΠ, τα οποία θα πρέπει να 

υπολογίζονται καθ’ υπέρβαση των 

ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ τόσο για τις 

αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και για τις 

πληρωμές, καθώς και να δημιουργηθεί 

ένα χωριστό αποθεματικό κρίσεων το 

οποίο θα πρέπει να παρέχει τη 

δυνατότητα για άμεση κινητοποίηση 

πόρων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης· 

13. καταδικάζει κάθε απόπειρα να 

αυξηθεί το επίπεδο των πιστώσεων και 

τονίζει ότι είναι αναγκαίο να γίνεται 

αποδοτική και υπεύθυνη χρήση των 

χρημάτων των φορολογουμένων· 

Or. en 
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εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. σημειώνει την ανακοίνωση του 

Προέδρου της Επιτροπής στο πλαίσιο της 

ομιλίας του για την κατάσταση της 

Ένωσης σχετικά με επικείμενη πρόταση 

για μια ειδική γραμμή του 

προϋπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ· 

καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 

συμπληρωματικές και αναλυτικότερες 

πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό· 

υπενθυμίζει ότι το ψήφισμα του 

Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 

2017 ζητεί ειδική δημοσιονομική 

ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ που θα 

πρέπει να αποτελεί μέρος του 

προϋπολογισμού της ΕΕ καθ’ υπέρβαση 

των σημερινών ανωτάτων ορίων του 

ΠΔΠ και να χρηματοδοτείται από τα 

μέλη της ζώνης του ευρώ και άλλα 

συμμετέχοντα μέλη μέσω μίας πηγής 

εσόδων, τα οποία πρέπει, με τη σειρά 

τους, να συμφωνηθούν μεταξύ των 

συμμετεχόντων κρατών μελών και να 

θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό 

και εγγυήσεις· 

17. απορρίπτει την ιδέα ενός ειδικού 

προϋπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ, ο 

οποίος θα δημιουργούσε σημαντικό 

χάσμα μεταξύ των χωρών που έχουν 

υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα και εκείνων 

που έχουν διατηρήσει το εθνικό τους 

νόμισμα, πράγμα που θα οδηγούσε στην 

περαιτέρω υπονόμευση της εθνικής 

δημοκρατικής κυριαρχίας από την 

τεχνοκρατική αρχιτεκτονική· 

Or. en 

 

 


