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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a 2005. december 15–16-i Európai Tanács határozatát, amelyben felkérte a 
Bizottságot, hogy végezze el az uniós kiadások és bevételek minden szempontot 
figyelembe vevő, teljes és széles körű felülvizsgálatát és erről 2008–2009 folyamán 
tegyen jelentést; üdvözli továbbá az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a 
költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről 
kötött, 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz csatolt, a pénzügyi keret 
felülvizsgálatáról szóló nyilatkozatot;

2. emlékeztet arra a tényre, hogy az EK-Szerződés 269. cikkében kimondott és a tagállamok 
pénzügyi hozzájárulásainak a Közösségek saját forrásaival történő helyettesítéséről szóló, 
1970. április 21-i 70/243/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozattal1 bevezetett 
pénzügyi autonómia elve azon az akaraton alapult, hogy biztosítani kell, hogy a Közösség 
elegendő saját forrással rendelkezzen ahhoz, hogy a nemzeti megfontolásoktól független 
maradhasson, és hogy biztosítsák a szolidaritás elvének tiszteletben tartását, amelyen az 
Unió regionális politikája alapul;

3. elismeri, hogy az adószuverenitás, a szubszidiaritás és az adósemlegesség elvét 
tiszteletben kell tartani;

4. felhívja a Bizottságot, hogy a 2008. évi felülvizsgálat összefüggésében komolyan vegye 
fontolóra egy közvetlen és átlátható kapcsolat biztosításának szükségességét az Unió 
forrásai és az Unió polgárai között;

5. javasolja, hogy e kapcsolat keresése során fordítsanak kellő figyelmet a közvetlen adók 
(például a jövedelemadó vagy a társasági adó) egy részének az Unió költségvetésébe való 
befizetésének;

6. elismeri, hogy a belátható jövőben a nemzeti hozzájárulások az Unió bevételeinek 
továbbra is jelentős forrását képezik majd, azonban ösztönzi a Bizottságot, hogy 
javasoljon egy bevételnövelő rendszert, amely csökkenti a nemzeti hozzájárulások 
viszonylagos jelentőségét;

7. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy minden új rendszer tükrözze az egyes 
tagállamok viszonylagos jólétét és fizetési képességét;

8. kéri, hogy tartsák tiszteletben a „fontainebleau-i elvet” és töröljék el az immár 
nyilvánvalóan nem indokolható visszatérítéseket.

  
1 HL L 94., 1970.4.28., 19.o.


	645499hu.doc

