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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие отправя покана към водещата комисия по 
бюджетите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. Приветства решението на Европейския съвет от 15 и 16 декември 2005, с което 
Комисията се призовава да направи цялостна и мащабна оценка на всички аспекти 
на изразходваните от ЕС средства и да докладва през 2008/2009 г.; приветства също 
така декларацията относно преразглеждането на финансовата рамка, приложена към 
Междуинституционалното споразумение между Парламента, Съвета и Комисията 
от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и стабилното финансово управление;

2. Припомня факта, че принципът на финансова автономност, изложен в член 269 от 
Договора за ЕО и приложен с Решение на Съвета 70/243/ЕОВС, ЕИО, Евратом от 21 
април 1970 относно заместването на финансовите вноски на държавите-членки със 
собствени средства на Общността1, се е основавал на желанието да се осигурят на 
Общността достатъчно средства, за да може тя да остане независима от 
националните съображения и да се осигури спазването на принципа на солидарност, 
на който се основава регионалната политика на Съюза;

3. Признава, че принципите на данъчна независимост, субсидиарност и данъчна 
неутралност трябва да бъдат спазвани;

4. Призовава Комисията, в контекста на оценката, която ще направи през 2008 г., да 
разгледа сериозно необходимостта от осигуряване на пряка и прозрачна връзка 
между средствата на Съюза и неговите граждани;

5. Предлага при търсенето на подобна връзка да се отдаде необходимото внимание на 
плащането на част от установен пряк данък, подобен на данък общ доход или 
корпоративен данък, в бюджета на Съюза;

6. Признава, че в обозримо бъдеще националните вноски ще останат важен източник 
на приходи за Съюза, но насърчава Комисията да предложи система за увеличаване 
на приходите, която да намали относителната значимост на подобни национални 
вноски;

7. Подчертава необходимостта да се осигури всяка нова система да отразява 
относителния просперитет на всяка държава-членка и нейната способност за 
плащане;

8. Отправя искане да бъде спазван „Принципът от Фонтенбло” и отстъпки, които 
очевидно вече не са обосновани, да бъдат премахнати.

  
1 ОВ L 94, 28.4.1970 г., стр.19.


