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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

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

2. Επισημαίνει ότι το ισχύον σύστημα, αντί να εξασφαλίζει στην ΕΕ επαρκείς ίδιους πόρους 
για την εφαρμογή των πολιτικών της, καθιστά ακατανόητη για τους πολίτες την κοινοτική 
χρηματοδότηση 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·

3. Υποστηρίζει συνεπώς την εις βάθος αναθεώρηση του συστήματος χρηματοδότησης της 
Ένωσης (τόσο των δαπανών όσο και των εσόδων), που η Επιτροπή δεσμεύθηκε να 
προγραμματίσει για το 2008/2009, βάσει των συμφωνιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
του Δεκεμβρίου 2005 και σύμφωνα με την Δήλωση για την αναθεώρηση του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου που επισυνάφθηκε στην Διοργανική Συμφωνία για την 
δημοσιονομική πειθαρχία και την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της 17ης Μαΐου 
2006·

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

-θα αποτελείται από πραγματικά ίδιους πόρους και όχι από εθνικές συνεισφορές στον 
ευρωπαϊκό προϋπολογισμό·

-θα εξασφαλίζει στην Ένωση επαρκή μέσα για την κατάλληλη χρηματοδότηση των 
πολιτικών της, λαμβανομένων επιπροσθέτως υπόψη των μελλοντικών διευρύνσεων·

-θα είναι διαφανές και εύκολα κατανοητό·

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

-θα είναι αμερόληπτο·

5. Προς τον σκοπό αυτό, εκτιμά ότι είναι σκόπιμη η σταδιακή καθιέρωση ενός πραγματικά 
ίδιου πόρου της Ένωσης, 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·

6. Όσον αφορά τους μηχανισμούς λήψεως των αποφάσεων επί του θέματος των ίδιων 
πόρων,
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-επιβεβαιώνει 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·

-υπενθυμίζει, παρά ταύτα, ότι οι προβλέψεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
συνολικής συμφωνίας επί των οικονομικών θεμάτων της Ένωσης η οποία κατοχυρώνεται 
από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και βασίζεται στα εξής στοιχεία:

• διατήρηση του καθεστώτος της τελικής απόφασης από τα κράτη μέλη,

• ενσωμάτωση στη Συνθήκη των ισχυουσών Δημοσιονομικών Προοπτικών με νόμο 
για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για τον οποίο απαιτείται η συμφωνία του 
Συμβουλίου και του ΕΚ,

• κατάργηση της διάκρισης μεταξύ υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών 
στον ετήσιο Προϋπολογισμό,

• εκχώρηση στο ΕΚ αποφασιστικής εξουσίας επί του συνόλου του ετησίου 
προϋπολογισμού·

7. Υπογραμμίζει ότι περαιτέρω εμβάθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής ολοκλήρωσης θα 
συνεπάγεται απαραίτητα και απλοποίηση της διαδικασίας λήψεως των αποφάσεων 
σχετικά με  τους ίδιους πόρους, ώστε να είναι αποτελεσματικότερη και να παρέχει στο 
ΕΚ την εξουσία της έγκρισής τους, από κοινού με τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών 
μελών, ώστε να είναι πλήρως κοινοτική·

8. Εκτιμά ότι για ολόκληρη αυτήν την αναθεώρηση απαιτείται, ταυτόχρονα με την 
μεταρρύθμιση του συστήματος των ίδιων πόρων, η αναδιατύπωση των στόχων των 
δαπανών της Ένωσης για την ενίσχυση του συνόλου των πολιτικών της, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξέλιξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και με βάση έναν κοινό 
προβληματισμό του ΕΚ, της Επιτροπής, του Συμβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων·

9. Εκφράζει ,ως εκ τούτου, την ικανοποίησή του για την μεθοδολογία που ακολούθησε ο επί 
της ουσίας εισηγητής, όσον αφορά τον διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια, καθώς και τον 
εποικοδομητικό διάλογο που υπήρξε μέχρι τώρα στο πλαίσιο των Κοινοβουλευτικών 
φόρουμ σχετικά με  το μέλλον της Ευρώπης.


