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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15 και 16 Δεκεμβρίου
2005 με την οποία καλείται η Επιτροπή να αναλάβει μία πλήρη, ευρέος φάσματος 
ανασκόπηση όλων των πτυχών των δαπανών και πόρων της ΕΕ και να παρουσιάσει 
σχετική έκθεση το 2008/2009· χαιρετίζει επίσης τη δήλωση σχετικά με την ανασκόπηση 
του δημοσιονομικού πλαισίου η οποία επισυνάπτεται στη διοργανική συμφωνία της 17ης 
Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, 
για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 

2. υπενθυμίζει ότι η αρχή της οικονομικής αυτονομίας που εξαγγέλλεται στο άρθρο 269 της 
Συνθήκης ΕΚ και υλοποιείται από την απόφαση του Συμβουλίου 70/243/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, 
Ευρατόμ της 21ης Απριλίου 1970 περί αντικαταστάσεως των χρηματικών συνεισφορών 
των Κρατών μελών από ιδίους πόρους των Κοινοτήτων1 βασιζόταν στη βούληση να 
εξασφαλίζεται αφενός ότι η Κοινότητα διαθέτει επαρκείς πόρους για να παραμένει 
ανεξάρτητη από τα θέματα που απασχολούν τα κράτη μέλη και αφετέρου ότι γίνεται 
σεβαστή η αρχή της αλληλεγγύης επί της οποίας και εδράζεται η περιφερειακή πολιτική 
της Ένωσης

3. αναγνωρίζει ότι οι αρχές της φορολογικής κυριαρχίας, της επικουρικότητας και της 
φορολογικής ουδετερότητας πρέπει να τηρούνται·

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά στο πλαίσιο της ανασκόπησης 2008 που θα 
διενεργήσει πόσο αναγκαίο είναι να εξασφαλίζεται άμεσος και διαφανής σύνδεσμος 
ανάμεσα στους πόρους της Ένωσης και τους πολίτες της Ένωσης·

5. προτείνει κατά την αναζήτηση αυτού του συνδέσμου να εξετασθεί δεόντως το ενδεχόμενο 
καταβολής τμήματος ενός προσδιορισμένου άμεσου φόρου, όπως είναι ο φόρος 
εισοδήματος ή ο φόρος επί των επιχειρήσεων στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

6. αναγνωρίζει ότι στο ορατό μέλλον οι συνεισφορές των κρατών μελών θα παραμείνουν 
σημαντική πηγή εσόδων για την Ένωση, ενθαρρύνει όμως την Επιτροπή να προτείνει 
σύστημα αποκτήσεως εσόδων το οποίο θα μειώνει τη σχετική σημασία αυτών των 
συνεισφορών των κρατών μελών·

7. τονίζει πόσο αναγκαίο είναι να εξασφαλίζεται ότι οιοδήποτε νέο σύστημα αντικατοπτρίζει 
τη σχετική ευμάρεια εκάστου κράτους μέλους και την ικανότητά του να καταβάλλει 
πόρους·

8. απαιτεί η 'αρχή του Φονταινεμπλώ' να γίνεται σεβαστή και κατά συνέπειαν επιστροφές οι 
οποίες προδήλως δεν δικαιολογούνται πλέον να καταργηθούν.

  
1 ΕΕ L 94, 28.4.1970, σ. 19.
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