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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta rozhodnutie Európskej rady z 15. a 16. decembra 2005 vyzvať Komisiu, aby vykonala 
úplnú a rozsiahlu revíziu všetkých aspektov nákladov a zdrojov EÚ a vypracovala správu 
v období 2008/2009; rovnako víta vyhlásenie o revízii finančného rámca, ktoré je prílohou 
Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a 
Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení;

2. pripomína, že zásada finančnej nezávislosti, zakotvená v článku 269 Zmluvy o ES 
a vykonaná rozhodnutím Rady 70/243/ESUO, EHS, Euratom z 21. apríla 1970 
o nahradení finančných príspevkov členských štátov vlastnými zdrojmi Spoločenstva1, 
bola založená na snahe zaručiť, aby Spoločenstvo malo dostatok zdrojov na to, aby 
zostalo nezávislé od národných pohnútok, a zaručiť rešpektovanie zásady solidarity, na
ktorej je založená regionálna politika Únie.

3. uznáva, že sa musia rešpektovať zásady fiškálnej nezávislosti, subsidiarity a fiškálnej 
neutrality;

4. vyzýva Komisiu, aby v rámci revízie v roku 2008 dôkladne zvážila potrebu zaručiť priame 
a transparentné prepojenie medzi zdrojmi Únie a jej občanmi;

5. navrhuje, aby sa pri hľadaní takéhoto prepojenia náležite zvážil odvod časti vymeranej 
priamej dane, ako napr. dane z príjmu, priamo do rozpočtu Únie.

6. uznáva, že v dohľadnej budúcnosti ostanú príspevky členských štátov dôležitým zdrojom 
príjmov Únie, ale podnecuje Komisiu, aby navrhla systém zvýšenia príjmov, ktorý by 
znížil význam týchto národných príspevkov;

7. zdôrazňuje nevyhnutnú potrebu zabezpečiť, aby akýkoľvek nový systém odrážal relatívnu 
prosperitu každého členského štátu a jeho platobné možnosti;

8. požaduje, aby sa rešpektovala „zásada z Fontainebleau“ a aby sa preto zrušili rabaty, ktoré 
už očividne stratili svoju opodstatnenosť.

  
1 Ú. v. ES L 94, 28. 4. 1970, s. 19.


