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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju savā 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē 2005. gada 15. un 16. aprīļa Eiropadomes lēmumu aicināt Komisiju veikt 
pilnīgu, plašu pārskatu par visiem ES izdevumiem un resursiem un ziņot par to 
2008/2009. gadā;  atzinīgi vērtē arī deklarāciju par finanšu shēmas pārskatīšanu, kas 
pievienota Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu 
nolīgumam par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību;

2. atgādina, ka finansiālās pastāvības principa, kas deklarēts EK Līguma 269. pantā un 
īstenots ar Padomes 1970. gada 21. aprīļa lēmumu 70/243/EOTK, EEK, Euratom par 
dalībvalstu finanšu iemaksu aizstāšanu ar Kopienas pašu resursiem, pamatā bija vēlme 
nodrošināt, ka Kopienai būtu pietiekami resursu, lai tā varētu palikt neatkarīga no valstu 
apsvērumiem un nodrošinātu solidaritātes principa ievērošanu, kas ir pamatā Eiropas 
Savienības reģionālajai politikai;  

3. atzīst par pamatotu, ka ir jāievēro fiskālās suverenitātes, subsidiaritātes un fiskālās 
neitralitātes principi; 

4. aicina Komisiju, sakarā ar 2008. gada pārskatu, nopietni apsvērt nepieciešamību 
nodrošināt, tiešu un pārredzamu saikni starp Eiropas Savienības resursiem un Eiropas 
Savienības pilsoņiem;  

5. ierosina, ka meklējot šo saikni, ir nopietni jāapsver noteikta tieša nodokļa maksāšana, tādu 
kā ienākuma nodoklis un uzņēmuma peļņas nodoklis, ES budžetā; 

6. atzīst par pamatotu, ka tuvākajā nākotnē valstu iemaksas paliks nozīmīgs Eiropas 
Savienības ieņēmumu avots, bet mudina Komisiju ierosināt ieņēmumu gūšanas sistēmu, 
kas samazinātu šādu valstu iemaksu relatīvo nozīmību;

7. uzsver, ka nepieciešams nodrošināt, lai jebkurā jaunajā sistēmā būtu atspoguļota katras 
dalībvalsts relatīvā labklājība un tās spēja maksāt;

8. pieprasa, lai Fontainebleau princips tiktu ievērots un sekojoši tiktu atceltas atlaides, 
kurām vairs nav attaisnojama.


