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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at Det Europæiske Råd på mødet den 15. og 16. december 2005 
opfordrede Kommissionen til at foretage en fuldstændig og vidtspændende revision, der 
omfatter alle aspekter af EU's udgifter og af midlerne og aflægge rapport i 2008/2009; 
glæder sig også over erklæringen om gennemgang af den finansielle ramme, der er 
vedføjet den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning;

2. minder om, at princippet om finansiel autonomi, som er fastsat i EF-traktatens artikel 269 
og gennemført ved Rådets afgørelse 70/243/EKSF af 21. april 1970 angående udskiftning 
af medlemsstaternes finansielle bidrag med fællesskabernes egne indtægter1, byggede på 
viljen til at sikre, at Fællesskabet havde tilstrækkelige midler til at være uafhængig af 
nationale hensyn og sikre, at solidaritetsprincippet, som er grundlaget for EU’s 
regionalpolitik, blev overholdt;

3. erkender, at princippet om suverænitet på skatteområdet, subsidiaritetsprincippet og 
princippet om økonomisk neutralitet skal respekteres;

4. opfordrer Kommissionen i forbindelse med sin revision i 2008 alvorligt at overveje 
nødvendigheden af at sikre en direkte og gennemsigtig forbindelse mellem EU’s midler 
og EU’s borgere;

5. foreslår, at man ved fastsættelsen en sådan forbindelse behørigt tager hensyn til den 
betalende part af en identificeret direkte skat, som f.eks. indkomst- eller selskabsskat til 
EU’s budget;

6. erkender, at de nationale bidrag i en overskuelig fremtid stadig vil udgøre en vigtig del af 
EU’s indtægter, men opfordrer Kommissionen til at foreslå en ordning til tilvejebringelse 
af midler, som vil reducere disse nationale bidrags relative betydning;

7. fremhæver nødvendigheden af at sikre, at en ny ordning afspejler den enkelte 
medlemsstats relative velstand og dens evne til at betale;

8. anmoder om, at Fontainebleau-princippet respekteres, og at rabatter, som helt klart ikke 
længere er berettigede, derfor afskaffes.

  
1 EFT L 94 af 28.4.1970, s. 19.


