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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κατά τη συνεδρίασή του στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε
να υποβάλει η Επιτροπή πρόταση για μια νέα απόφαση σχετικά με τους ίδιους πόρους της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης  καθώς και τροποποιημένη του εγγράφου εργασίας σχετικά με τη βρετανικ
ή έκπτωση, προκειμένου να εφαρμοσθούν τα πορίσματά του σχετικά με τη χρηματοδότηση τ
ης Ένωσης και να εξασφαλισθεί πως οι ρυθμίσεις σχετικά με τους ίδιους πόρους θα διέποντα
ι από την αρχή της ισότητας και προοδευτικότητας. Οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει στη συνέχεια ν
α εξασφαλίσουν, σύμφωνα με τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Fontainebleau 
το 1984, ότι κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να φέρει κάποιο δημοσιονομικό βάρος που να
υπερβαίνει την ευημερία του.

Το κυριότερο τμήμα της προαναφερθείσας πρότασης της Επιτροπής αναφέρει λεπτομερώς τα
τεχνικά μέτρα που απαιτούνται για την προσαρμογή της νομοθεσίας περί ιδίων πόρων προκει
μένου να εφαρμοσθούν οι ρυθμίσεις που προβλέφθηκαν υπέρ της Γερμανίας, Αυστρίας, Κάτ
ω Χωρών και Σουηδίας καθώς και η μέθοδος υπολογισμού του μηχανισμού διόρθωσης για τ
ο Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνοντας υπόψη τις συμφωνηθείσες περικοπές έτσι ώστε να μπορέ
σει το ΗΒ να συμμετάσχει πλήρως στις δαπάνες της συνεχιζόμενης διεύρυνσης.

Οι ίδιοι πόροι της Ένωσης θεωρούνται "ξεχωριστή και ανεξάρτητη χρηματοδοτική πηγή των
κρατών μελών". Εκ παραδόσεως βάση των ιδίων πόρων της Ένωσης αποτελούν οι δασμοί,  ο
ι αγροτικές εισφορές, οι εισφορές της ζάχαρης και ο ΦΠΑ που συμπληρώνονται από το 1988 
από έναν πόρο που βασίζεται στο ΑΕΠ.  Η κατάσταση αυτή δεν μεταβάλλεται από την παρο
ύσα πρόταση. 

Παρά ταύτα, η παγκοσμιοποίηση και η παρεπόμενη μείωση των δασμών σήμαναν ότι οι βασι
ζόμενοι στο ΑΕΠ πόροι αποτελούν τώρα το βασικό πόρο χρηματοδότησης του κυρίου όγκου
του προϋπολογισμού, καθορίζοντας την περιορισμένη βάση ΦΠΑ και κυρίως ορίζοντας το α
νώτατο όριο στους συνολικούς πόρους που μπορεί να εισπράξει η Κοινότητα. Συνεπεία της ε
ξέλιξης αυτής, ο μηχανισμός των ιδίων πόρων έχει καταστεί ξεπερασμένος και πεπαλαιωμέν
ος. Εάν δεν υπάρξει αλλαγή, θα επιδεινωθεί η ανεπάρκεια των πόρων που χρειάζεται η Ένωσ
η για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των επόμενων ετών και να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες τ
ης. Πρέπει να προταθεί λοιπόν ένας νέος αυτοχρηματοδοτούμενος μηχανισμός κατανοητός, 
διαφανής και ικανός να προμηθεύσει στην Ένωση επαρκή έσοδα επί πολλά χρόνια.

Σε αναγνώριση των ανωτέρω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου ζήτησε από την Επιτ
ροπή να προβεί σε πλήρη, ευρείας κλίμακας επανεξέταση, που θα καλύπτει όλες τις πτυχές τ
ων δαπανών της ΕΕ και των πόρων.  Είναι δε πολύ σημαντικό που η δήλωση που επισυνάφθ
ηκε στην πρόσφατα συναφθείσα διοργανική συμφωνία προβλέπει την άμεση συμμετοχή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εκπόνηση αυτής της μελέτης. 

Είναι προφανές ότι στο πλαίσιο αυτό μπορούν να προταθούν νέες δυναμικέ πηγές εισοδήματ
ος για την Ένωση. Φυσικά μένει να βρεθεί το είδος του χρηματοδοτικού εργαλείου ή το καλ
άθι των χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα είναι το πιο κατάλληλο για την κάλυψη των με
λλοντικών αναγκών. Οποιαδήποτε σχετική πρόταση πρέπει να διατηρήσει ως κεντρικό στοιχ
είο τις πληρωμές που καταβάλλουν τα κράτη μέλη βάσει ποσοστού του ΑΕΠ και του αντίστο
ιχου πλούτου τους. Θα μπορούσε επίσης να εξετασθεί το ενδεχόμενο συμπληρωματικών πόρ
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1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ων που θα προκύψουν από το συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων όπως ένα ποσοστό Φ
ΠΑ, συμμετοχή στα κέρδη επιχειρήσεων ή ένα ποσοστό φόρου εισοδήματος. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογί
ες:

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης
και 16ης Δεκεμβρίου 2005 κάλεσε την Επιτ
ροπή να προβεί σε πλήρη, ευρείας κλίμακας
επανεξέταση, που θα καλύπτει όλες τις πτυχ
ές των δαπανών της ΕΕ και των πόρων, προ
κειμένου να υποβάλει έκθεση το 2008/2009. 
Επομένως, εντός αυτού του πλαισίου, η Επι
τροπή πρέπει να πραγματοποιήσει γενική επ
ανεξέταση της λειτουργίας του συστήματος
ιδίων πόρων που θα συνοδεύεται ενδεχομέν
ως από κατάλληλες προτάσεις.

(11) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης
και 16ης Δεκεμβρίου 2005 κάλεσε την Επιτ
ροπή να προβεί σε πλήρη, ευρείας κλίμακας
επανεξέταση, που θα καλύπτει όλες τις πτυχ
ές των δαπανών της ΕΕ και των πόρων, προ
κειμένου να υποβάλει έκθεση το 2008/2009. 
Επομένως, εντός αυτού του πλαισίου, η Επι
τροπή πρέπει να πραγματοποιήσει γενική επ
ανεξέταση της λειτουργίας του συστήματος
ιδίων πόρων που θα συνοδεύεται ενδεχομέν
ως από κατάλληλες προτάσεις. Κατά την επ
ανεξέταση αυτή και κατά τη σύνταξη των
προτάσεών της η Επιτροπή πρέπει να λάβε
ι υπόψη το έργο και τις συστάσεις του Ευρ
ωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη δή
λωση που επισυνάφθηκε στη διοργανική συ
μφωνία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή Δημοσ
ιονομικής Πειθαρχίας και Υγιούς  Δημοσιο
νομικής Διαχείρισης του 2006.
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Τροπολογία 2
Άρθρο 9

Στο πλαίσιο της πλήρους, σε ευρεία κλίμακα
επανεξέτασης που καλύπτει όλες τις πτυχές
των δαπανών και των πόρων της ΕΕ, σχετικ
ά με την οποία θα υποβάλει έκθεση το
2008/2009, η Επιτροπή πραγματοποιεί γενικ
ή επανεξέταση του συστήματος ιδίων πόρων
που θα συνοδεύεται ενδεχομένως από κατάλ
ληλες προτάσεις.

Στο πλαίσιο της πλήρους, σε ευρεία κλίμακα
επανεξέτασης που καλύπτει όλες τις πτυχές
των δαπανών και των πόρων της ΕΕ, σχετικ
ά με την οποία θα υποβάλει έκθεση το
2008/2009, η Επιτροπή πραγματοποιεί γενικ
ή επανεξέταση του συστήματος ιδίων πόρων
που θα συνοδεύεται ενδεχομένως από κατάλ
ληλες προτάσεις. Κατά την επανεξέταση αυ
τή και κατά τη σύνταξη των προτάσεών τη
ς η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη το έργ
ο και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου, σύμφωνα με τη δήλωση που επισυ
νάφθηκε στη διοργανική συμφωνία ανάμεσ
α στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλ
ιο και την Επιτροπή Δημοσιονομικής Πειθ
αρχίας και Υγιούς  Δημοσιονομικής Διαχεί
ρισης του 2006.


