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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met het besluit van de Europese Raad van 15/16 december 2005 om de 
Commissie te verzoeken een volledig, breed geschakeerd overzicht op te maken van alle 
aspecten van de uitgaven en financiële middelen van de EU en daarover tegen 2008/2009 
verslag uit te brengen; is eveneens ingenomen met de verklaring over de herziening van 
het financieel kader, die als bijlage is toegevoegd aan het Interinstitutioneel Akkoord 
betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer, dat op 17 mei 2006
tussen het Parlement, de Raad en de Commissie is gesloten;

2. brengt in herinnering dat het in artikel 269 van het EG-Verdrag neergelegde en bij 
Raadsbesluit 70/243/EGKS, EEG, Euratom van 21 april 1970 betreffende de vervanging 
van de financiële bijdragen van de lidstaten door eigen middelen van de 
Gemeenschappen1 ten uitvoer gelegde beginsel van financiële  zelfstandigheid gebaseerd 
was op de wens ervoor te zorgen dat de Gemeenschap over voldoende middelen kan 
beschikken om onafhankelijk te blijven van nationale invloeden en te kunnen toezien op 
de naleving van het solidariteitsbeginsel waarop het regionale beleid van de Unie is 
gegrondvest;

3. erkent dat de beginselen van fiscale soevereiniteit, subsidiariteit en fiscale neutraliteit 
moeten worden geëerbiedigd;

4. roept de Commissie op, zich in het kader van het door haar tegen 2008 op te maken 
overzicht diepgaand te beraden over de noodzaak een directe en transparante relatie aan te 
brengen tussen de financiële middelen van de Unie en haar burgers;

5. stelt voor, bij de definitie van de aldus te leggen relatie metterdaad de mogelijkheid in 
overweging te nemen een deel van een daartoe specifiek te bestemmen directe belasting in 
de vorm van bijvoorbeeld een inkomsten- of vennootschapsbelasting af te dragen aan de 
begroting van de Unie;

6. onderkent dat nationale bijdragen ook in de nabije toekomst voor de Unie een belangrijke 
bron van inkomsten zullen blijven, maar spoort de Commissie ertoe aan een systeem van 
inkomstenvergaring voor te stellen waardoor het relatieve belang van dergelijke nationale 
bijdragen kan worden teruggebracht;

7. onderstreept dat erop moet worden toegezien dat eventueel nieuw in te voeren systemen 
een weerspiegeling vormen van de relatieve welvaart en de financiële draagkracht van de 
respectieve lidstaten; 

8. dringt erop aan dat het zgn. "beginsel van Fontainebleau" wordt gerespecteerd en dat
bijdragekortingen die niet langer verantwoord zijn, derhalve worden afgeschaft.

  
1 PB L 94 van 28.4.1970, blz. 19.


