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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 ενιαία 

στις επικείμενες διαπραγματεύσεις· 

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, οι οποίοι 

θα πρέπει να εισαχθούν 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· πιστεύει επίσης ότι 

οι συνεισφορές στον προϋπολογισμό της 

ΕΕ, καθώς και οι εθνικές και 

περιφερειακές συνεισφορές που 

συγχρηματοδοτούν τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, θα 

πρέπει να εξαιρούνται από τον 

υπολογισμό του ελλείμματος βάσει του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
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(ΣΣΑ) ούτως ώστε να ενθαρρύνονται τα 

κράτη μέλη να επενδύουν στο ευρωπαϊκό 

εγχείρημα· 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 ενιαία στις επικείμενες 

διαπραγματεύσεις· 
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