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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady Europejskiej z dnia 15 i 16 grudnia 2005 r. 
wzywającą Komisję do podjęcia pełnej i szeroko zakrojonej rewizji wszystkich aspektów 
wydatków i środków UE oraz do złożenia sprawozdania z tej rewizji w okresie 
2008/2009; ponadto z radością przyjmuje deklarację w sprawie przeglądu wieloletnich 
ram finansowych stanowiącą załącznik do Porozumienia międzyinstytucjonalnego 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i 
należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.;

2. przypomina fakt, że zasada autonomii finansowej sformułowana w art. 269 Traktatu WE 
oraz wdrożona decyzją Rady nr 70/243/EWWiS, EWG, EURATOM z dnia 21 kwietnia 
1970 r. w sprawie zastąpienia wkładów finansowych państw członkowskich środkami 
własnymi Wspólnoty1 opierała się na chęci zagwarantowania, że Wspólnota dysponuje 
wystarczającymi środkami umożliwiającymi jej niezależność od interesów krajowych 
oraz zagwarantowanie poszanowania zasady solidarności, na której opiera się polityka 
regionalna Unii;

3. uznaje konieczność przestrzegania zasad suwerenności i neutralności fiskalnej oraz 
pomocniczości;

4. wzywa Komisję, aby w związku z rewizją planowaną na rok 2008 poważnie zastanowiła 
się nad koniecznością zapewnienia bezpośredniego i przejrzystego związku pomiędzy 
środkami Unii oraz jej obywatelami;

5. proponuje, aby w procesie poszukiwania takiego związku rozważono wpłacanie do 
budżetu Unii części konkretnego podatku bezpośredniego, takiego jak podatek 
dochodowy od osób fizycznych lub prawnych;

6. uznaje fakt, że w najbliższej przyszłości wkłady poszczególnych państw członkowskich 
pozostaną ważnym źródłem dochodów Unii, jednak zachęca Komisję do wysunięcia 
propozycji systemu uzyskiwania dochodów, który obniży względne znaczenie wkładów 
krajowych;

7. podkreśla konieczność zagwarantowania, aby każdy nowy system odzwierciedlał 
względny dobrobyt każdego państwa członkowskiego i jego zdolności płatnicze;

8. domaga się przestrzegania zasady Fontainebleau, a w konsekwencji zniesienia 
nieuzasadnionych rabatów.

  
1 Dz.U. L 94 z 28.4.1970, str. 19.
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