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PASIŪLYMAI

Regionų plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į pasiūlymą dėl rezoliucijos 
įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi 2005 m. gruodžio 15–16 d. vykusio Europos Tarybos susitikimo sprendimu, 
kuriame Komisija raginama 2008–2009 m. ataskaitoje pateikti plačios apimties apžvalgą, 
apimančią visus ES išlaidų ir išteklių aspektus; taip pat džiaugiasi deklaracija dėl 
finansinės struktūros apžvalgos, pateikta 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo 
finansų valdymo priede;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad finansinės autonomijos principas, kuris įtvirtintas EB sutarties 
269 straipsnyje ir kuris įgyvendinamas 1970 m.balandžio 21 d. Tarybos direktyva 
70/243/EAPB, EEB, Euratomas dėl valstybių narių finansinių įnašų pakeitimo Bendrijų 
nuosavais ištekliais, buvo grindžiamas siekiu užtikrinti, jog Bendrija disponuotų 
pakankamais ištekliais ir taip išliktų nepriklausoma nuo valstybių narių interesų, ir 
užtikrinti, kad būtų laikomasi solidarumo principo, kuriuo grindžiama regioninė politika;

3. pripažįsta, kad turi būti laikomasi mokesčių suverenumo, subsidiarumo ir mokesčių 
neutralumo principų;

4. ragina Komisiją, atsižvelgiant į savo būsimą 2008 m. apžvalgą, rimtai apsvarstyti, ar nėra 
būtina užtikrinti tiesioginę ir skaidrią sąsają tarp Europos Sąjungos išteklių ir jos piliečių;

5. siūlo, kad ieškant tokios sąsajos būtų nuosekliai apsvarstyta galimybė dalį nustatytų 
tiesioginių mokesčių, pavyzdžiui, pajamų mokestį ar įmonių mokestį, mokėti į Sąjungos 
biudžetą;

6. pripažįsta, kad netolimoje ateityje valstybių narių įnašai išliks svarbiu ES pajamų šaltiniu, 
tačiau ragina Komisiją pasiūlyti pajamų didinimo sistemą, kurią taikant būtų sumažinta 
santykinė tokių valstybių narių įnašų svarba;

7. pabrėžia, kad būtina užtikrinti, jog bet kokia nauja sistema atspindėtų santykinę kiekvienos 
valstybės narės gerovę ir jos gebėjimą mokėti įnašus;

8. reikalauja, kad būtų laikomasi vadinamojo Fontenblo principo ir kad dėl to būtų atsisakyta 
sumokėtų įnašų dalies grąžinimo, kuris akivaizdžiai ilgiau nebegali būti pateisinamas.
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