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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 382.483v01-00)
Gerardo Galeote
Το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006/2205(INI))

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15 και 16 
Δεκεμβρίου 2005 με την οποία καλείται η Επιτροπή να αναλάβει μία πλήρη, ευρέος 
φάσματος ανασκόπηση όλων των πτυχών των δαπανών και πόρων της ΕΕ και να 
παρουσιάσει σχετική έκθεση το 2008/2009· χαιρετίζει επίσης τη δήλωση σχετικά με 
την ανασκόπηση του δημοσιονομικού πλαισίου η οποία επισυνάπτεται στη 
διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο συμφώνησε να προβλεφθούν νέες ελαφρύνσεις για ορισμένα καθαρώς 
συνεισφέροντα κράτη, καθιστώντας έτσι το σύστημα των ιδίων πόρων ακόμη πιο 
περίπλοκο και αυξάνοντας περαιτέρω τη βαρύτητα της κοντόφθαλμης έννοιας της 
δίκαιης επιστροφής·

Or. en

Τροπολογία: Graham Booth, Vladimír Železny

Τροπολογία 2
Παράγραφος 3

3. αναγνωρίζει ότι οι αρχές της φορολογικής κυριαρχίας, της επικουρικότητας 
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(διαγραφή) της φορολογικής ουδετερότητας και της λογοδοσίας πρέπει να τηρούνται·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 3
Παράγραφος 3

3. αναγνωρίζει ότι οι αρχές της φορολογικής κυριαρχίας, της επικουρικότητας και της 
φορολογικής ουδετερότητας πρέπει να τηρούνται κατά τη μελέτη της καθιέρωσης 
νέων ιδίων πόρων·

Or. en

Τροπολογία: Brigitte Douay 

Τροπολογία 4
Παράγραφος 4

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά στο πλαίσιο της ανασκόπησης 2008 που θα 
διενεργήσει πόσο αναγκαίο είναι να εξασφαλίζεται άμεσος και διαφανής σύνδεσμος 
ανάμεσα στους πόρους της Ένωσης και τους πολίτες της Ένωσης, με την καθιέρωση 
λιγότερο περίπλοκου και πιο δημοκρατικού συστήματος πόρων για την Ένωση, και 
τη μέριμνα για καλύτερη ενημέρωση, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο, σχετικά με την προέλευση της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 5
Παράγραφος 4

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά στο πλαίσιο της ανασκόπησης 2008 που θα 
διενεργήσει πόσο αναγκαίο είναι να εξασφαλίζεται άμεσος, απλός και διαφανής 
σύνδεσμος ανάμεσα στους πόρους της Ένωσης και τους πολίτες της Ένωσης·

Or. fr
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 6
Παράγραφος 4

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά στο πλαίσιο της ανασκόπησης 2008 που θα 
διενεργήσει πόσο αναγκαίο είναι να εξασφαλίζεται άμεσος ή έμμεσος και διαφανής 
σύνδεσμος ανάμεσα στους πόρους της Ένωσης και τους πολίτες της Ένωσης·

Or. pt

Τροπολογία: Graham Booth, Vladimír Železny

Τροπολογία 7
Παράγραφος 5

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 8
Παράγραφοςe 5

5. προτείνει κατά την αναζήτηση αυτού του συνδέσμου να εξετασθεί δεόντως το 
ενδεχόμενο καταβολής τμήματος ενός προσδιορισμένου άμεσου φόρου, όπως είναι 
(διαγραφή) ο φόρος επί των επιχειρήσεων, ή ενός έμμεσου φόρου, όπως ο φόρος 
ενεργειακής κατανάλωσης, ιδιαίτερα για τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των διατάξεων της 
Συνθήκης για τις περιφέρειες με διαρκείς περιορισμούς·

Or. pt

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 9
Παράγραφος 5

5. προτείνει κατά την αναζήτηση αυτού του συνδέσμου να εξετασθεί δεόντως το 
ενδεχόμενο καταβολής τμήματος ενός ήδη υπάρχοντος φόρου, όπως είναι ο φόρος 
προστιθέμενης αξίας, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καυσίμων για οδικές και 
αεροπορικές μεταφορές, ο φόρος εισοδήματος ή ο φόρος επί των επιχειρήσεων στον 
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προϋπολογισμό της Ένωσης· 

Or. en

Τροπολογία: Graham Booth, Vladimír Železny

Τροπολογία 10
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 11
Παράγραφος 6

6 αναγνωρίζει ότι στο ορατό μέλλον οι συνεισφορές των κρατών μελών θα παραμείνουν 
σημαντική πηγή εσόδων για την Ένωση, ενθαρρύνει όμως την Επιτροπή να προτείνει 
σύστημα αποκτήσεως εσόδων το οποίο θα μειώνει τη σχετική σημασία αυτών των 
συνεισφορών των κρατών μελών, διατηρώντας, ωστόσο, μια ελάχιστη συνεισφορά 
με βάση την ευημερία κάθε κράτους μέλους·

Or. pt

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy 

Τροπολογία 12
Παράγραφος 6

6. αναγνωρίζει ότι στο ορατό μέλλον, και δεδομένων των μελλοντικών αρμοδιοτήτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συνεισφορές των κρατών μελών θα παραμείνουν 
σημαντική πηγή εσόδων για την Ένωση, ενθαρρύνει όμως την Επιτροπή να προτείνει 
σύστημα αποκτήσεως εσόδων το οποίο θα μειώνει τη σχετική σημασία αυτών των 
συνεισφορών των κρατών μελών·

Or. pt
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 13
Παράγραφος 6

6. αναγνωρίζει ότι στο ορατό μέλλον οι συνεισφορές των κρατών μελών θα παραμείνουν 
σημαντική πηγή εσόδων για την Ένωση, ενθαρρύνει όμως την Επιτροπή να προτείνει 
σύστημα αποκτήσεως εσόδων το οποίο θα μειώνει σημαντικά τη σχετική σημασία 
αυτών των συνεισφορών των κρατών μελών·

Or. fr

Τροπολογία: Graham Booth, Vladimír Železny

Τροπολογία 14
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 15
Παράγραφος 7 α (νέα)

7 α. καλεί τους ευρωπαίους κυβερνώντες να μην περιορίζουν τις συζητήσεις τους στο 
ζήτημα των δαπανών αλλά να εκθέτουν επίσης τα οφέλη από τις δαπάνες αυτές 
καθώς και την απόδοση των επενδύσεων, κυρίως για τα παλαιότερα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία: Graham Booth, Vladimír Železny

Τροπολογία 16
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 17
Παράγραφος 8

8. απαιτεί η 'αρχή του Φονταινεμπλώ' να γίνεται σεβαστή, στο βαθμό που δεν θίγει τη
γεωγραφική συνοχή της ΕΕ, και κατά συνέπειαν επιστροφές οι οποίες προδήλως δεν 
δικαιολογούνται πλέον να καταργηθούν, ιδιαίτερα δε εκείνες προς τα πιο 
ευημερούντα κράτη μέλη.

Or. pt

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter 

Τροπολογία 18
Παράγραφος 8

8. απαιτεί η 'απόφαση του Φονταινεμπλώ' να αναθεωρηθεί και (διαγραφή) επιστροφές 
οι οποίες προδήλως δεν δικαιολογούνται πλέον να καταργηθούν.

Or. en

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 19
Παράγραφος 8 α (νέα)

8 α. θα επιθυμούσε να εντάξει τις ευρωπαϊκές περιφέρειες στη διαδικασία 
προβληματισμού σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων -όπως 
συμβαίνει με τα εθνικά κοινοβούλια -κυρίως μέσω της Επιτροπής των 
Περιφερειών.

Or. fr
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