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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġit, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' b'sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew tal-15 u s-16 ta' Diċembru 2005 li 
jitlob lill-Kummissjoni sabiex twettaq reviżjoni sħiħa u t'applikazzjoni wiesgħa ta' l-
aspetti kollha ta' l-infiq u tar-riżorsi ta' l-UE u sabiex tirrapporta dwar dan fl-2008/2009;
wkoll jilqa' b'sodisfazzjon ir-reviżjoni tal-qafas finanzjarju anness mal-Ftehima 
Interistituzzjonali bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni, tas-17 ta' Mejju 2006, 
dwar dixxiplina baġitarja u l-immaniġġjar finanzjarju xieraq;

2. Ifakkar fil-fatt li l-prinċipju ta' l-awtonomija finanzjarja ddikjarat fl-Artikolu 269 tat-
Trattat KE u implimentat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 70/243/ECSC, KEE, Euratom tal-21 
ta' April 1970 dwar is-sostituzzjoni tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri 
bir-riżorsi proprji tal-Komunitajiet1, kienet ibbażata fuq ir-rieda li jkun żgurat li l-
Komunità kellha għad-dispożizzjoni tagħha riżorsi biżżejjed sabiex tibqa' indipendenti 
minn kunsiderazzjonijiet nazzjonali u jkun żgurat rispett għall-prinċipju tas-solidarjetà li 
fuqu hija mwaqqfa l-politika reġjonali ta' l-Unjoni;

3. Jirrikonoxxi li l-prinċipji tas-sovranità fiskali, tas-sussidjarjetà u tan-newtralità fiskali 
jridu jkunu rrispettati;

4. Jistieden lill-Kummissjoni, fil-kuntest tar-reviżjoni tagħha ta' l-2008, sabiex tikkunsidra 
serjament il-bżonn li tiżgura rabta diretta u trasparenti bejn ir-riżorsi ta' l-Unjoni u ċ-
ċittadini ta' l-Unjoni;

5. Jipproponi li, fit-tiftix għal din ir-rabta, għandha tingħata kunsiderazzjoni xierqa għall-
ħlas ta' parti mit-taxxa indiretta identifikata, bħalma hija t-taxxa fuq id-dħul jew it-taxxa 
fuq il-korporazzjonijiet, għall-baġit ta' l-Unjoni;

6. Jirrikonoxxi li, għall-ġejjieni qarib, il-kontribuzzjonijiet nazzjonali se jibqgħu sors 
importanti tad-dħul għall-Unjoni, iżda jinkuraġġixxi lill-Kummissjoni sabiex tipproponi 
sistema ta' ġenerazzjoni ta' dħul li tnaqqas l-importanza relattiva ta' dawn il-
kontribuzzjonijiet nazzjonali;

7. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun żgurat li kull sistema ġdida tirrifletti l-ġid relattiv ta' kull Stat 
Membru u l-kapaċità tiegħu li jħallas;

8. Jitlob li l-'prinċipju ta' Fontainebleau' jkun irrispettat u li t-tnaqqisiet li b'mod ċar 
m'għadhomx ġustifikati jiġu konsegwentement mneħħija.
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