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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 382.347v01-00)
Carlos Carnero González
Το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2006/2205(INI))

Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. Διαπιστώνει ότι το ισχύον σύστημα για τους ίδιους πόρους της Ένωσης ούτε είναι 
κατανοητό και διαφανές για τους πολίτες, ούτε πληροί τους στόχους που έχουν 
ορισθεί από τις Συνθήκες, ιδίως όσον αφορά την εξασφάλιση της οικονομικής 
αυτονομίας της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία: Bronisław Geremek

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να προσαρμοσθεί το σύστημα των ίδιων πόρων στις 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενισχύουν τα δικαιώματα 
των πολιτών και τον ρόλο τους στην Ένωση·

Or. fr
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Τροπολογία: Gérard Onesta, Johannes Voggenhuber

Τροπολογία 3
Παράγραφος 2

2. Επισημαίνει ότι το ισχύον σύστημα χρηματοδότησης της Κοινότητας, αντί να 
εξασφαλίζει στην ΕΕ επαρκείς ίδιους πόρους για την εφαρμογή των πολιτικών της, 
έχει καταστεί ολοένα και περισσότερο ακατανόητο για τους πολίτες και οδηγεί σε 
διαπραγματεύσεις έκπτωσης μεταξύ των κρατών μελών -είτε αυτά συνεισφέρουν είτε 
εισπράττουν-, στη βάση της λεγόμενης "δίκαιης επιστροφής", η οποία παραγνωρίζει 
πλήρως τα διάφορα πλεονεκτήματα που απολαύουν όλοι οι κοινοτικοί εταίροι, ως 
ανήκοντες στην Ένωση, καθώς και κάθε λογική συνοχής·

Or. en

Τροπολογία: Andrew Duff

Τροπολογία 4
Παράγραφος 4

4. Θεωρεί απαραίτητο ένα νέο σύστημα ίδιων πόρων της ΕΕ το οποίο

– να μπορεί να αναδιανέμει τους πόρους των πλουσιότερων κρατών μελών 
προς τα φτωχότερα κράτη μέλη 

– να είναι πλήρως απαλλαγμένο από κάθε ανάγκη εξαιρέσεων, απαλλαγών 
και διορθωτικών μηχανισμών 

– θα εξασφαλίζει στην Ένωση επαρκή μέσα για την κατάλληλη 
χρηματοδότηση των πολιτικών της, λαμβανομένων επιπροσθέτως υπόψη των 
μελλοντικών διευρύνσεων για την αμεσότερη σύνδεση των δαπανών με τις 
πολιτικές της προτεραιότητες·

– θα είναι διαφανές και εύκολα κατανοητό·

– θα υπόκειται σε απολύτως δημοκρατικές διαδικασίες λήψεως των 
αποφάσεων και ελέγχου·

– θα είναι αμερόληπτο·

Or. en
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Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 5
Παράγραφος 4, παύλα 5 α (νέα)

– το οποίο θα αποκαθιστά άμεση σχέση μεταξύ των πολιτών και της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία: Andrew Duff

Τροπολογία 6
Παράγραφος 5

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Pervenche Berès, Marie-Line Reynaud, Pierre Moscovici

Τροπολογία 7
Παράγραφος 5

5. Προς τον σκοπό αυτό, εκτιμά ότι είναι σκόπιμη η σταδιακή καθιέρωση ενός 
πραγματικά ίδιου πόρου της Ένωσης, φορολογικής φύσεως, που θα ελευθέρωνε την 
Ένωση από την εξάρτηση της μεταφοράς οικονομικών πόρων από τα κράτη μέλη, 
με τον οποίο θα αποκαθίσταται άμεση σχέση μεταξύ των πολιτών και των 
οικονομικών της Ένωσης, πόρου αποτελεσματικού και δίκαιου ο οποίος δεν θα 
συνεπάγεται αύξηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης των φορολογουμένων·

Or. fr

Τροπολογία: Gérard Onesta, Johannes Voggenhuber

Τροπολογία 8
Παράγραφος 5

5. Προς τον σκοπό αυτό, εκτιμά ότι είναι σκόπιμη η σταδιακή καθιέρωση ενός νέου, 
πραγματικά ίδιου πόρου της Ένωσης, περιλαμβανομένων των πόρων φορολογικής 
φύσεως, με τον οποίο θα αποκαθίσταται άμεση σχέση μεταξύ των πολιτών και των 
οικονομικών της Ένωσης, πόρου αποτελεσματικού και δίκαιου ο οποίος δεν θα 
συνεπάγεται αύξηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης των φορολογουμένων·

Or. en
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Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 9
Παράγραφος 5

5. Προς τον σκοπό αυτό, εκτιμά ότι είναι σκόπιμη η σταδιακή καθιέρωση ενός 
πραγματικά ίδιου πόρου της Ένωσης, φορολογικής φύσεως, (ευρωπαϊκός φόρος) με 
τον οποίο θα αποκαθίσταται άμεση σχέση μεταξύ των πολιτών και των οικονομικών 
της Ένωσης, πόρου αποτελεσματικού και δίκαιου ο οποίος δεν θα συνεπάγεται 
αύξηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης των φορολογουμένων·

Or. en

Τροπολογία: Pervenche Berès, Marie-Line Reynaud, Pierre Moscovici

Τροπολογία 10
Παράγραφος 6, 1η παύλα

– επιβεβαιώνει, σε πρώτη φάση, την συμφωνία του με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού 
Συντάγματος, ήτοι βασικές διατάξεις στο πλαίσιο ευρωπαϊκού νόμου του Συμβουλίου, 
μετά από διαβούλευση με το ΕΚ και έγκριση από όλα τα κράτη μέλη κατά την 
συνταγματική τους τάξη, αφ' ενός και εκτελεστικά μέτρα βάσει νόμου του 
Συμβουλίου εγκεκριμένου με ειδική πλειοψηφία και μετά από έγκριση του ΕΚ, αφ'
ετέρου·

Or. fr

Τροπολογία: Gérard Onesta, Johannes Voggenhuber

Τροπολογία 11
Παράγραφος 6, 2η παύλα, σημεία 3 και 4

• κατάργηση της διάκρισης μεταξύ υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών στον 
ετήσιο Προϋπολογισμό, ώστε να εκχωρηθεί στο ΕΚ αποφασιστική εξουσία επί του 
συνόλου του ετησίου προϋπολογισμού·

Or. en
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Τροπολογία: Andrew Duff

Τροπολογία 12
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Pervenche Berès, Marie-Line Reynaud, Pierre Moscovici

Τροπολογία 13
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. εκτιμά ότι η αναθεώρηση εις το μέσον της διαδρομής των δημοσιονομικών 
προοπτικών αποτελεί την ευκαιρία για την αναδιατύπωση των πολιτικών στόχων 
της Κοινότητας, επιθυμεί, κατά συνέπεια, να προετοιμάσει χωρίς καθυστέρηση την 
αναθεώρηση αυτή χρησιμοποιώντας μία μέθοδο η οποία θα επιτρέπει τη 
συμμετοχή όλων των αρμόδιων επιτροπών του, όπως και κατά την αρχική 
διαπραγμάτευση·

Or. fr

Τροπολογία: Andrew Duff

Τροπολογία 14
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. ζητεί να αρχίσει χωρίς καθυστέρηση η μεταρρύθμιση του συστήματος των 
οικονομικών της ΕΕ, τόσο των εσόδων όσο και των δαπανών, και να είναι 
αρκούντως ριζοσπαστική ώστε να ευνοεί μάλλον παρά να εμποδίζει, την οριστική 
ρύθμιση του θέματος της συνταγματικής συνθήκης.

Or. en
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