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Gerardo Galeote
Το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Πρόταση απόφασης (COM(2006)0099 – C6-0132/2006 – 2006/0039(CNS))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 1

(1)  Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
των Βρυξελλών της 15ης και 16ης 
Δεκεμβρίου 2005 κατέληξε, μεταξύ άλλων, 
στο συμπέρασμα ότι οι διακανονισμοί των 
ιδίων πόρων θα πρέπει να επιδιώκουν το 
συνολικό στόχο της ισοτιμίας. Οι 
διακανονισμοί αυτοί, κατά συνέπεια, θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με τα 
σχετικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Φοντενεμπλό του 1984, 
κανένα κράτος μέλος δεν επιτρέπεται να 
υφίσταται δημοσιονομικό βάρος υπερβολικό 
σε σχέση με τη σχετική του ευημερία. 
Επομένως, πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις 
οι οποίες θα καλύπτουν συγκεκριμένα 
κράτη μέλη.

(1)  Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
των Βρυξελλών της 15ης και 16ης 
Δεκεμβρίου 2005 κατέληξε, μεταξύ άλλων, 
στο συμπέρασμα ότι οι διακανονισμοί των 
ιδίων πόρων θα πρέπει να επιδιώκουν το 
συνολικό στόχο της ισοτιμίας. Οι 
διακανονισμοί αυτοί, κατά συνέπεια, θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με τα 
σχετικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Φοντενεμπλό του 1984, 
κανένα κράτος μέλος δεν επιτρέπεται να 
υφίσταται δημοσιονομικό βάρος υπερβολικό 
σε σχέση με τη σχετική του ευημερία. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 15ης και 16ης 
Δεκεμβρίου 2005 κατέλειξε στο ότι, πέρα 
από ένα σημαντικό αριθμό ειδικών 
ρυθμίσεων για μεμονωμένα κράτη μέλη 
σχετικά με τις δαπάνες του 
προϋπολογισμού και πέρα από την 
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έκπτωση της οποίας τυγχάνει  το Ηνωμένο 
Βασίλειο, οι ακόλουθες χώρες:  Αυστρία,  
Γερμανία, Κάτω Χώρες και  Σουηδία 
πρέπει να επωφεληθούν από τα μειωμένα 
ποσοστά συνεισφοράς ΦΠΑ κατά την 
περίοδο 2007-2013 και ότι οι Κάτω Χώρες 
και η Σουηδία πρέπει να τύχουν 
μεγαλύτερων μειώσεων στις ετήσιες 
συνεισφορές τους που βασίζονται στο ΑΕΠ 
κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Είναι 
εντός αυτού του πλαισίου που, προς το 
παρόν, και μόνο μέχρι να συμφωνηθεί ένα 
δικαιότερο και διαφανέστερο νέο σύστημα 
ιδίων πόρων κατά τη διαδικασία 
επανεξέτασης του 2008/2009, θεσπίζονται 
διατάξεις οι οποίες θα καλύπτουν 
συγκεκριμένα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται αναγκαίο να καταστεί διαφανέστερο στην αρχή της Απόφασης για ποια κράτη μέλη 
χορηγούνται εξαιρέσεις, τι σημαίνουν αυτές οι εξαιρέσεις και το ότι υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις 
και για τις δαπάνες του προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό, η αιτιολογική σκέψη 8 εντάσσεται 
στην αιτιολογική σκέψη 1. Επί πλέον, πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές ότι το ΕΚ μπορεί να 
δεχθεί κάτι τέτοιο μόνο μέχρι να εγκριθεί ένα νέο σύστημα κατά την επανεξέταση του 
2008/2009.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 11

(11)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 
16ης Δεκεμβρίου 2005 κάλεσε την Επιτροπή 
να προβεί σε πλήρη, ευρείας κλίμακας 
επανεξέταση, που θα καλύπτει όλες τις 
πτυχές των δαπανών της ΕΕ και των πόρων, 
προκειμένου να υποβάλει έκθεση το 
2008/2009. Επομένως, εντός αυτού του 
πλαισίου, η Επιτροπή πρέπει να 
πραγματοποιήσει γενική επανεξέταση της 
λειτουργίας του συστήματος ιδίων πόρων 
που θα συνοδεύεται ενδεχομένως από 
κατάλληλες προτάσεις.

(11)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 
16ης Δεκεμβρίου 2005 κάλεσε την Επιτροπή 
να προβεί σε πλήρη, ευρείας κλίμακας 
επανεξέταση, που θα καλύπτει όλες τις 
πτυχές των δαπανών της ΕΕ και των πόρων, 
προκειμένου να υποβάλει έκθεση το 
2008/2009. Επομένως, εντός αυτού του 
πλαισίου, η Επιτροπή πρέπει να 
πραγματοποιήσει γενική επανεξέταση της 
λειτουργίας του συστήματος ιδίων πόρων 
που θα συνοδεύεται από κατάλληλες 
προτάσεις, υπό τους όρους που ορίζονται 
στη Δήλωση σχετικά με την επανεξέταση 
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του δημοσιονομικού πλαισίου, το οποίο 
επισυνάπτεται στη Διοργανική Συμφωνία 
της 17ης Μαΐου 2006 περί δημοσιονομικής 
πειθαρχίας και χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επισύρεται η προσοχή στις παραγράφους 6+8  του ψηφίσματος του ΕΚ για τη Διοργανική 
Συμφωνία. Το Κοινοβούλιο αναμένει να υποβάλει η Επιτροή συγκεκριμένες προτάσεις για 
αλλαγές στη Απόφαση περί ιδίων πόρων. Κατά συνέπεια, διαγράφηκε το "ενδεχομένως". Το 
Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει στην επανεξέταση σε όλα τα στάδια. Τόσο τα έσοδα όσο και οι 
δαπάνες χρειάζονται μεταρρύθμιση και το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να τα συζητήσει.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 11α  (νέα)

(11α)  Στο ψήφισμά του της 17ης Μαΐου 
20061 γι' αυτή τη Διοργανική Συμφωνία, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε πως 
στόχος μιας τέτοιας επανεξέτασης πρέπει 
να είναι η επίτευξη συμφωνίας για ένα νέο, 
σφαιρικό δημοσιονομικό σύστημα το οποίο 
να είναι δίκαιο, βιώσιμο, προοδευτικό και 
διαφανές και το οποίο να παρέχει στην 
Ένωση τη δυνατότητα να συνδυάσει τις 
προσδοκίες της με τους ιδίους πόρους και 
όχι με τις εισφορές από τα κράτη μέλη, και 
τόνισε συγκεκριμένα πως το σύστημα των 
ιδίων πόρων καθώς και οι δαπάνες πρέπει 
να επανεξετασθούν κατεπειγόντως 
προκειμένου να αποφευχθεί η ίδια επώδυνη 
εμπειρία των εθνικών διαπραγματεύσεων 
για το προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο.
__________________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν κατ' αυτή την 
ημερομηνία, P6_TA(2006)0210.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επισύρεται η προσοχή στις παραγράφους 6+8  του ψηφίσματος του ΕΚ για τη Διοργανική 
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Συμφωνία. Το Κοινοβούλιο αναμένει να υποβάλει η Επιτροή συγκεκριμένες προτάσεις για 
αλλαγές στη Απόφαση περί ιδίων πόρων. Κατά συνέπεια, διαγράφηκε το "ενδεχομένως". Το 
Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει στην επανεξέταση σε όλα τα στάδια. Τόσο τα έσοδα όσο και οι 
δαπάνες χρειάζονται μεταρρύθμιση και το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να τα συζητήσει.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 11β  (νέα)

(11β) Επί πλέον, στο ψήφισμά του της 
18ης Μαΐου 2006 σχετικά με Ετήσια 
Έκθεση Πολιτικής της Επιτροπής , 
(APS)1το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υπογράμμισε πως μόνο μια σφαιρική 
επανεξέταση των εσόδων, και 
συγκεκριμένα η καθιέρωση ενός 
συστήματος πραγματικών ιδίων πόρων, 
και των δαπανών, και συγκεκριμένα η 
καθιέρωση της συγχρηματοδότησης 
άμεσων πληρωμών στη γεωργία και η 
αλλαγή πολιτικής έναντι της αγροτικής 
ανάπτυξης, θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή 
Ένωση "να ταρακουνήσει το σύστημα" 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι 
προκλήσεις του ταχέως μεταβαλλόμενου 
κόσμου μας
__________________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν κατ' αυτή την 
ημερομηνία, P6_TA(2006)0221.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επισύρεται η προσοχή στις παραγράφους 6+8  του ψηφίσματος του ΕΚ για τη Διοργανική 
Συμφωνία. Το Κοινοβούλιο αναμένει να υποβάλει η Επιτροή συγκεκριμένες προτάσεις για 
αλλαγές στη Απόφαση περί ιδίων πόρων. Κατά συνέπεια, διαγράφηκε το "ενδεχομένως". Το 
Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει στην επανεξέταση σε όλα τα στάδια. Τόσο τα έσοδα όσο και οι 
δαπάνες χρειάζονται μεταρρύθμιση και το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να τα συζητήσει.


