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Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. είναι πεπεισμένο ότι δεν μπορεί να 

διεξαχθεί συζήτηση για τη μελλοντική 

χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

χωρίς να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα 

που αντλήθηκαν από τα προηγούμενα 

πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ) 

και ιδίως το ΠΔΠ 2014-2020· επισημαίνει 

τις σοβαρές ελλείψεις του ισχύοντος ΠΔΠ, 

το οποίο έφτασε στα όριά του προκειμένου 

να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι ώστε 

η Ένωση να μπορέσει να αντιμετωπίσει 

μια σειρά σοβαρών κρίσεων και νέων 

προκλήσεων και να χρηματοδοτήσει τις 

νέες πολιτικές προτεραιότητές της· 

τονίζει την πεποίθησή του ότι το χαμηλό 

επίπεδο του τρέχοντος ΠΔΠ αποδείχθηκε 

ανεπαρκές για να ανταποκριθεί στις 

πραγματικές ανάγκες και τις πολιτικές 

φιλοδοξίες της Ένωσης· 

1. είναι πεπεισμένο ότι δεν μπορεί να 

διεξαχθεί συζήτηση για τη μελλοντική 

χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

χωρίς να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα 

που αντλήθηκαν από τα προηγούμενα 

πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ) 

και ιδίως το ΠΔΠ 2014-2020· επισημαίνει 

τις σοβαρές ελλείψεις του ισχύοντος ΠΔΠ, 

το οποίο έφτασε στα όριά του προκειμένου 

να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι ώστε 

η Ένωση να μπορέσει να αντιμετωπίσει 

μια σειρά σοβαρών ανθρωπιστικών 

κρίσεων και φυσικών καταστροφών· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για 

το γεγονός ότι τέσσερα από τα πέντε 

σενάρια που παρουσιάζονται 

(«Συνεχίζουμε κανονικά», «Κάνουμε μαζί 

λιγότερα», «Ορισμένοι κάνουν 

περισσότερα» και «Ριζικός 

ανασχεδιασμός») δηλώνουν μια 

ουσιαστική μείωση των φιλοδοξιών της 

Ένωσης και προβλέπουν τον περιορισμό 

δύο κύριων μακροχρόνιων πολιτικών της 

ΕΕ και ακρογωνιαίων λίθων του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος που 

κατοχυρώνονται στις Συνθήκες – της 

κοινής γεωργικής πολιτικής και της 

πολιτικής της συνοχής· τονίζει την πάγια 

θέση του ότι οι πρόσθετες πολιτικές 

προτεραιότητες θα πρέπει να 

συνδυάζονται με πρόσθετα 

χρηματοδοτικά μέσα και να μη 

χρηματοδοτούνται εις βάρος των 

υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ· θεωρεί 

ότι το πέμπτο σενάριο («Κάνουμε μαζί 

πολύ περισσότερα») αποτελεί θετικό και 

εποικοδομητικό σημείο εκκίνησης για την 

εν εξελίξει συζήτηση σχετικά με το 

μέλλον των οικονομικών της ΕΕ και, 

κατά συνέπεια, για το μελλοντικό μοντέλο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης· προτρέπει την 

Επιτροπή να αναπτύξει ένα σενάριο που 

λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του 

Κοινοβουλίου προκειμένου να 

3. σημειώνει ότι τέσσερα από τα 

πέντε σενάρια που παρουσιάζονται 

(«Συνεχίζουμε κανονικά», «Κάνουμε μαζί 

λιγότερα», «Ορισμένοι κάνουν 

περισσότερα» και «Ριζικός 

ανασχεδιασμός») δηλώνουν μια 

ουσιαστική μείωση των υφιστάμενων 

πολιτικών της Ένωσης και προβλέπουν 

τον περιορισμό των δύο κύριων 

μακροχρόνιων πολιτικών της ΕΕ που 

κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, δηλαδή 

της κοινής γεωργικής πολιτικής και της 

πολιτικής της συνοχής· 
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ανταποκριθεί στις σημερινές και 

μελλοντικές προκλήσεις και να καθορίσει 

τη νέα σειρά προτεραιοτήτων· 
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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. 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 μεταρρύθμισης 

του συστήματος ιδίων πόρων 

προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο 

ισορροπημένη χρηματοδότηση του 

προϋπολογισμού της ΕΕ· 

Or. en 
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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 

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· ζητεί να 

θεσπιστεί ένα σύστημα ιδίων πόρων που 

δεν θα επηρεάζει τους πολίτες· τονίζει ότι 

η θέσπιση ενός γενικού φόρου επί των 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα 

μπορούσε να αποτελέσει ένα μέσο όχι 

μόνο για τη χρηματοδότηση του 

προϋπολογισμού της ΕΕ, αλλά και για την 

καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής 

κερδοσκοπίας· ζητεί επίσης να θεσπιστεί 

ένας φόρος για τις εκπομπές CO2 των 

πολυεθνικών· 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 
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στις επικείμενες διαπραγματεύσεις· 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· 

Or. en 

 

 


