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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá rozhodnutí Evropské rady, která na svém zasedání ve dnech 15. a 16. prosince 2005 
vyzvala Komisi, aby provedla úplný a rozsáhlý přezkum zahrnující všechny aspekty 
výdajů a zdrojů EU a předložila zprávu v období 2008/2009; rovněž vítá prohlášení o 
přezkumu finančního rámce připojené k interinstitucionální dohodě ze dne 17. května 
2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném 
finančním řízení;

2. připomíná skutečnost, že zásada finanční nezávislosti zakotvená v článku 269 Smlouvy o 
ES a uvedená do praxe rozhodnutím Rady 70/243/ESUO, EHS, Euratom ze dne 21. dubna 
1970 o nahrazení finančních příspěvků členských států vlastními zdroji Společenství1

vycházela ze snahy zajistit, aby mělo Společenství k dispozici dostatečné zdroje, díky 
nimž by bylo i nadále nezávislé na rozhodování podle zájmů jednotlivých členských států, 
a aby byl zachován princip solidarity, na němž je založena regionální politika Unie; 

3. souhlasí, že musí být dodrženy zásady daňové svrchovanosti, subsidiarity a daňové 
neutrality;

4. vyzývá Komisi, aby se v rámci svého přezkumu v roce 2008 vážně zabývala nutností 
zajistit přímou a transparentní vazbu mezi zdroji Unie a občany Unie;

5. navrhuje, aby byla při hledání takové vazby náležitě zvážena možnost odvádět do 
rozpočtu Unie část určené přímé daně, například daně z příjmů nebo daně z příjmů 
právnických osob;

6. je srozuměn s tím, že v dohledné budoucnosti budou příspěvky členských států i nadále 
významným zdrojem příjmů Unie, vybízí však Komisi, aby navrhla nový systém 
získávání příjmů, který sníží relativní důležitost těchto příspěvků; 

7. zdůrazňuje, že je nutno zajistit, aby jakýkoli nový systém zohledňoval relativní prosperitu 
jednotlivých členských států a jejich schopnost přispívat;

8. požaduje, aby byla dodržena „zásada z Fontainebleau“ a aby slevy z příspěvků, které již 
zjevně postrádají opodstatnění, byly postupně zrušeny.

  
1 Úř. věst. L 94, 28.4.1970, s. 19.
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