
PA\645499RO.doc PE 382.483v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN

2004 «
«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisia pentru dezvoltare regională

PROVIZORIU
2006/2205(INI)

15.12.2006

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare regională

destinat Comisiei pentru bugete

privind viitorul resurselor proprii ale Uniunii Europene
(2006/2205(INI))

Raportor pentru aviz : Gerardo Galeote



PE 382.483v01-00 2/3 PA\645499RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\645499RO.doc 3/3 PE 382.483v01-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. salută decizia Consiliului European din 15 şi 16 decembrie 2005, care invita Comisia să 
întreprindă o reevaluare completă şi detaliată a tuturor aspectelor legate de cheltuielile şi 
resursele UE şi să prezinte un raport în 2008/2009; salută, de asemenea, declaraţia privind 
revizuirea cadrului financiar anexat la Acordul interinstituţional privind disciplina 
bugetară şi buna gestiune financiară, încheiat între Parlament, Consiliu şi Comisie la 17 
mai 2006;

2. reaminteşte că principiul autonomiei financiare, enunţat la articolul 269 din Tratatul CE şi 
pus în aplicare prin Decizia 70/243/ECSC, EEC, Euratom a Consiliului din 21 aprilie 
1970 privind substituirea contribuţiilor financiare ale statelor membre cu resurse proprii 
ale Comunităţilor1, s-a bazat pe dorinţa de a asigura Comunităţii accesul la resurse 
suficiente, prin care aceasta să îşi păstreze independenţa faţă de considerentele de ordin 
naţional şi prin care să se asigure respectarea solidarităţii pe care se întemeiază politica 
regională a Uniunii;

3. recunoaşte că principiul suveranităţii fiscale, cel al subsidiarităţii şi cel al neutralităţii 
fiscale trebuie respectate;

4. invită Comisia, în contextul reevaluării sale din 2008, să examineze cu atenţie necesitatea 
asigurării unei legături directe şi transparente între resursele Uniunii şi cetăţenii săi;

5. propune ca, în demersurile de identificare a unei astfel de legături, să se acorde atenţia 
cuvenită posibilităţii de a plăti la bugetul Uniunii o taxă directă specifică, de tipul unui 
impozit pe venit sau al unui impozit pe firmă;

6. recunoaşte că, în viitorul apropiat, contribuţiile naţionale vor fi în continuare o importantă 
sursă pentru bugetul Uniunii, dar îndeamnă Comisia să propună un sistem de colectare a 
resurselor prin care să se reducă importanţa relativă a unor astfel de contribuţii naţionale;

7. subliniază necesitatea ca orice nou sistem să ţină în mod obligatoriu seama de 
prosperitatea relativă a fiecărui stat membru şi de capacitatea sa de plată;

8. solicită respectarea „principiului de la Fontainebleau” şi, pe cale de consecinţă, eliminarea
rabaturilor, care nu mai sunt astfel justificate.
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