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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Orçamentos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Acolhe com satisfação a decisão do Conselho Europeu de 15 e 16 de Dezembro de 
2005 de convidar a Comissão a realizar uma reapreciação global e abrangente de todos 
os aspectos ligados às despesas e aos recursos da UE e apresentar relatório em 
2008/2009; congratula-se igualmente com a declaração sobre a revisão do quadro 
financeiro anexada ao Acordo Interinstitucional entre o Parlamento, o Conselho e a 
Comissão de 17 de Maio de 2006 sobre a disciplina orçamental e a boa gestão 
financeira;

2. Recorda que o princípio da autonomia financeira, enunciado no artigo 269º do Tratado 
CE e aplicado em virtude da Decisão do Conselho 70/243/CECA, CEE, EURATOM 
de 21 de Abril de 1970 relativa à substituição das contribuições financeiras dos 
Estados-Membros por recursos próprios das Comunidades1 se baseava na vontade de 
assegurar que a Comunidade disponha de recursos suficientes para permanecer 
independente das considerações nacionais e assegurar o respeito do princípio da 
solidariedade, sobre o qual assenta a política regional da União;

3. Reconhece a necessidade de respeitar os princípios de soberania fiscal, subsidiariedade 
e neutralidade fiscal;

4. Convida a Comissão, no contexto da sua revisão de 2008, a encarar seriamente a 
necessidade de assegurar uma ligação directa e transparente entre os recursos da União 
e os cidadãos da União;

5. Propõe que, na busca dessa ligação, se atente devidamente na possibilidade de 
pagamento de parte de um imposto directo identificado, como o imposto sobre o 
rendimento ou o imposto sobre as sociedades, ao orçamento da União;

6. Reconhece que, num futuro previsível, as contribuições nacionais permanecerão uma 
fonte importante das receitas da União, mas incentiva a Comissão a propor um sistema 
de recolha de receitas que reduza a importância relativa de tais contribuições 
nacionais;

7. Sublinha a necessidade de assegurar que o novo sistema, qualquer que ele seja, reflicta 
a prosperidade relativa de cada Estado-Membro e a sua capacidade de pagamento;

8. Solicita que o "princípio de Fontainebleau" seja respeitado e que os descontos que 
manifestamente já não se justificam sejam consequentemente abolidos.

  
1 JO L 94, 28.04.1970, p. 19.


