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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja sklep Evropskega sveta z dne 15. in 16. decembra 2005, ki poziva Komisijo, da 
opravi celovit, splošen pregled, ki bo zajel vse vidike porabe EU, in pregled virov sredstev 
ter o tem poroča v obdobju 2008/2009; pozdravlja tudi izjavo o pregledu finančnega 
okvira, priloženega medinstitucionalnemu sporazumu med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem 
poslovodenju;

2. opozarja na dejstvo, da je bilo načelo finančne avtonomije iz člena 269 Pogodbe o ES, ki 
se izvaja s sklepom Sveta 70/243/ESPJ, EGS, Euratom z dne 21. aprila 1970 o 
nadomeščanju finančnih prispevkov iz držav članic z viri lastnih sredstev Skupnosti1, 
osnovano na želji zagotoviti  Skupnosti zadostna sredstva, ki omogočajo neodvisnost od 
nacionalnih načrtov in zagotavljajo spoštovanje načela solidarnosti, na katerem temelji 
regionalna politika Unije;

3. priznava, da je treba spoštovati načela fiskalne suverenosti, subsidiarnosti in fiskalne 
nevtralnosti;

4. poziva Komisijo, da v okviru svojega pregleda za leto 2008 resno preuči potrebo po 
zagotavljanju neposredne in pregledne povezave med sredstvi Unije in državljani Unije; 

5. predlaga, da se pri iskanju takšne povezave ustrezno upošteva plačevanje dela 
opredeljenega neposrednega obdavčenja, kot je dohodnina ali davek na pravne osebe, v 
proračun Unije; 

6. priznava, da bodo nacionalni prispevki v bližnji prihodnosti še vedno pomemben vir 
sredstev za prihodke Unije, vendar spodbuja Komisijo, naj predlaga sistem za zvišanje 
prihodkov, ki bo zmanjšal sorazmerni pomen takšnih nacionalnih prispevkov;

7. poudarja, da je potrebno zagotoviti, da kakršenkoli novi sistem odraža sorazmerno 
blaginjo vsake države članice in njeno zmogljivost plačevanja;

8. zahteva, da se spoštuje "načelo iz Fontainebleauja" in da se posledično odpravijo popusti, 
ki niso več upravičeni.

  
1 UL L 94, 28.4.1970, str. 19.
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