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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar det beslut som fattades vid Europeiska rådets möte 
den 15 och 16 december 2005, i vilket kommissionen uppmanades att genomföra en 
fullständig och omfattande översyn av alla aspekter av EU:s utgifter och inkomster och 
rapportera om detta 2008/2009. Parlamentet välkomnar också förklaringen om översynen 
av budgetramen, som bifogas det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan 
parlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning.

2. Europaparlamentet erinrar om att principen om ekonomiskt oberoende, som föreskrivs i 
artikel 269 i EG-fördraget och genomförs genom rådets beslut 70/243/EKSG, EEG, 
Euratom av den 21 april 1970 om ersättning av medlemsstaternas ekonomiska bidrag med 
gemenskapernas egna medel1, grundades på behovet att garantera att gemenskapen hade 
tillräckligt med resurser för att förbli oberoende i förhållande till nationella överväganden 
och garantera respekten för solidaritetsprincipen, som unionens regionalpolitik grundas 
på.

3. Europaparlamentet medger att principerna om skattemässig suveränitet, subsidiaritet och 
skatteneutralitet måste respekteras.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, inom ramen för sin översyn 2008, 
noggrant beakta behovet av att garantera en direkt och transparent koppling mellan 
unionens medel och medborgare.

5. Europaparlamentet föreslår att man inom ramen för diskussionerna om en sådan koppling 
vederbörligen överväger att betala en del av en fastställd direkt skatt, såsom inkomstskatt 
eller bolagsskatt, till unionens budget.

6. Europaparlamentet medger att nationella bidrag under en överskådlig framtid kommer att 
fortsätta att utgöra en viktig inkomstkälla för unionen, men uppmanar kommissionen att 
föreslå ett finansieringssystem som minskar de nationella bidragens relativa betydelse.

7. Europaparlamentet betonar behovet av att garantera att ett nytt system återspeglar varje 
medlemsstats relativa välstånd och betalningsförmåga.

8. Europaparlamentet begär att ”Fontainebleau-principen” skall respekteras och att rabatter 
som inte längre kan motiveras följaktligen avskaffas.

  
1 EGT L 94, 28.4.1970, s. 19.


