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PŘÍJMY UNIE

Rozpočet EU je financován hlavně (99 %) z vlastních zdrojů. Roční příjmy musí úplně
pokrývat roční výdaje. Rozpočtové příjmy stanovuje Rada po konzultaci s Evropským
parlamentem. Rozhodnutí o systému vlastních zdrojů musí ratifikovat členské státy.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— Článek 311 a čl. 332 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a články 106a a 171
Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii;

— rozhodnutí Rady č. 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních
zdrojů Evropské unie[1], nařízení Rady (EU, Euratom) č. 608/2014 ze dne 26. května
2014, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie[2],
a nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu
pro poskytování tradičních vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí
hotovostních nároků[3]. Po ratifikaci vstoupily tyto právní akty v platnost dne 1. října 2016
a použijí se se zpětnou platností od 1. ledna 2014.

CÍL

Zajistit Evropské unii určitou finanční nezávislost v souladu s pravidly rozpočtové kázně.

FUNGOVÁNÍ

Vlastní zdroje Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) byly zajištěny již při jeho založení,
ale Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii
(Euratom) byla zpočátku financována z příspěvků od členských států. Rozhodnutí o vlastních
zdrojích ze dne 21. dubna 1970 zajistilo EHS jeho vlastní zdroje. Vlastní zdroje k pokrytí ročních
prostředků na platby v současnosti dosahují maximálně výše 1,20 % HND EU. V praxi stanoví
stávající víceletý finanční rámec (VFR) na období 2014–2020 strop ve výši přibližně 1 % HND
EU. Tímto stropem je rovněž omezena výdajová stránka, neboť rozpočet musí být vyrovnaný.

PŘÍJMY

1. „Tradiční“ vlastní zdroje
Tvoří je cla, zemědělské poplatky a dávky z cukru a izoglukózy. Tyto zdroje byly zavedeny
rozhodnutím z roku 1970 a od té doby probíhá jejich výběr. V roce 2015 činily tradiční vlastní
zdroje 12,8 % celkových příjmů.

[1]Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.
[2]Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 29.
[3]Úř. věst. L 168, 7.6.2014,s. 39.
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2. Vlastní zdroj z DPH
V současné době má tento výběr podobu převodu procentního podílu očekávané DPH vybrané
členskými státy do příjmů Unie. I když byly vlastní zdroje z DPH stanoveny v rozhodnutí z roku
1970, jejich výběr byl zahájen až po dokončení harmonizace systémů DPH členských států
v roce 1979. V roce 2015 činil vlastní zdroj z DPH 12,3 % celkových příjmů.
3. Vlastní zdroj z HND
Tento vlastní zdroj spočívá ve výběru jednotného procentního podílu z HND členských států,
který se stanoví každoročně v příslušném rozpočtovém procesu a byl vytvořen rozhodnutím
Rady č. 88/376/EHS. Původně měl být tento zdroj vybírán pouze v případě, že příjmy z ostatních
vlastních zdrojů nepokryly v plném rozsahu výdaje, ale nyní financuje velkou část rozpočtu
EU. Zdroj z HND se od konce 90. let ztrojnásobil, přičemž v roce 2015 představoval 68,9 %
příjmů EU.
4. Ostatní příjmy a zůstatek přenesený z předchozího roku
Mezi ostatní příjmy patří daně, které platí zaměstnanci EU ze svých platů, příspěvky zemí
mimo EU do určitých programů EU a pokuty, které platí společnosti, u nichž bylo zjištěno, že
porušují pravidla hospodářské soutěže nebo jiné právní předpisy. V případě přebytku je zůstatek
z každého rozpočtového roku zahrnut do příjmové stránky rozpočtu pro následující rok. V roce
2015 činily ostatní příjmy, zůstatky a technické úpravy 6,0 % celkových příjmů.
5. Opravné mechanismy
Součástí současného systému vlastních zdrojů je také oprava rozpočtových nevyvážeností mezi
příspěvky členských států. Tzv. „úleva pro Spojené království“ (nebo též „britská sleva“)
odsouhlasená v roce 1984 spočívá v nižším příspěvku Spojeného království, a to o dvě třetiny
rozdílu mezi jeho příspěvkem (s vyloučením tradičních vlastních zdrojů) a výší prostředků, které
dostává z rozpočtu. Tato úleva byla upravena v roce 2007, aby se z jejího výpočtu postupně
odstranily jiné než zemědělské výdaje v členských státech, které přistoupily po roce 2004. Tuto
opravu financují všechny ostatní členské státy s výjimkou Německa, Nizozemska, Rakouska
a Švédska, jejichž příspěvek k financování úlevy pro Spojené království byl snížen. Těmto
čtyřem zemím byla rovněž v období 2007–2013 snížena jednotná sazba DPH a v témže období
byl Nizozemsku a Švédsku snížen jejich příspěvek z HND.
Pokud jde o současné opravné mechanismy, bude dále pokračovat stávající opravný
mechanismus pro Spojené království a jeho financování a i v období 2014–2020 budou trvat
snížené sazby pro vlastní zdroj založený na výběru DPH pro Německo, Nizozemsko a Švédsko
(na 0,15 %) a hrubé snížení ročních příspěvků z HND v tomtéž období pro Dánsko (jde
o částku 130 milionů EUR), Nizozemsko (695 milionů EUR) a Švédsko (185 milionů EUR)
a v období 2014–2016 i pro Rakousko (30 milionů EUR v roce 2014, 20 milionů EUR v roce
2015 a 10 milionů EUR v roce 2016). Co se týče nákladů na výběr tradičních vlastních zdrojů,
procento, které si mohou ponechat členské státy, je sníženo z 25 % na 20 %. Nejnovější úprava
systému vlastních zdrojů se týká změny prováděcího rozhodnutí tak, aby členským státům
umožňovalo, aby až do 1. září následujícího roku odložily poskytnutí výjimečně vysokých
částek vyplývajících z úprav vlastních zdrojů založených na DPH a HND.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament v řadě usnesení v posledních několika letech (např. usnesení ze dne 17. prosince
2014 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství) upozornil na problémy spojené
se stávajícím systémem vlastních zdrojů, zejména pokud jde o jeho přílišnou složitost.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0097+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0097+0+DOC+XML+V0//CS
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Předložil návrhy, které by měly zajistit finanční nezávislost Unie a jednodušší, transparentnější
a demokratičtější výběr příjmů.
Lisabonská smlouva stanoví, že rozpočet by měl být plně financován z vlastních zdrojů,
a svěřuje Radě pravomoc jednomyslně přijímat po konzultaci s Parlamentem rozhodnutí
o systému vlastních zdrojů Unie, včetně možnosti zřizovat nové kategorie vlastních zdrojů
a rušit kategorie stávající. Každé takové rozhodnutí musí ratifikovat členské státy. Prováděcí
opatření k takovému rozhodnutí však může Rada nyní přijmout pouze po obdržení souhlasu
Parlamentu. Lze to považovat za krok směrem k rozšíření metody Společenství i na oblast
vlastních zdrojů Unie.
Na základě nových ustanovení Lisabonské smlouvy Parlament opakovaně vyzýval k důkladné
reformě systému vlastních zdrojů, například ve svém usnesení ze dne 15. dubna 2014
o jednáních o VFR na období 2014–2020: ponaučení a další postup.
Ve svém legislativním usnesení ze dne 16. dubna 2014 o návrhu rozhodnutí Rady o systému
vlastních zdrojů Parlament poukázal na důležitost práce skupiny na vysoké úrovni pro vlastní
zdroje, jejíž vytvoření je výsledkem naléhání Parlamentu během jednání o víceletém finančním
rámci (VFR) na období 2014–2020. Tato skupina na vysoké úrovni, která je složena ze
zástupců Parlamentu, Rady a Komise a které předsedá Mario Monti, provedla ve spolupráci
s vnitrostátními parlamenty celkový přezkum systému vlastních zdrojů.
Montiho skupina představila svou závěrečnou zprávu v lednu 2017. Po dva roky se skupina
zabývala transparentnějšími, jednoduššími, spravedlivějšími a demokraticky odpovědnými
způsoby financování evropského rozpočtu. Její hlavní závěr zní, že rozpočet EU je třeba
reformovat, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, aby se řešily stávající problémy
a bylo dosaženo hmatatelných výsledků ve prospěch evropských občanů. V zájmu částečného
odstranění příspěvků založených na HND skupina uvádí nové možné zdroje, jež by mohly
být založeny na uhlíkové dani, společné dani z pohonných hmot nebo jiných forem energie,
environmentální dani, společné dani z příjmu právnických osob, upravené DPH nebo dani
uplatněné na finanční sektor. Tato doporučení jsou v souladu se Smlouvami a mohla by být
uplatněna v příštím VFR.
Výsledky činnosti této skupiny na vysoké úrovni se v současnosti posuzují, aby mohly být
případné reformy spuštěny v rámci příštího VFR. Závěrečná zpráva uvádí, že „vystoupení
Spojeného království z EU bude znamenat ukončení korekčního mechanismu pro Spojené
království a souvisejících „úlev z úlev“ (doporučení č. 7, s. 13).
Parlament ve svém usnesení ze dne 6. července 2016 o přípravě povolební revize VFR na období
2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu Komise vyzval Komisi, aby do konce
roku 2017 předložila ambiciózní legislativní balíček týkající se vlastních zdrojů po roce 2021,
který by se měl řídit zásadami jednoduchosti, spravedlnosti a transparentnosti. Ve svém usnesení
ze dne 26. října 2016 o revizi VFR na období 2014–2020 v polovině období Parlament opět
zdůraznil, že je třeba snížit podíl příspěvků z HND a vyzval k zásadní reformě vlastního zdroje
z DPH či k jeho úplnému zrušení. Dále Parlament vyzval k zavedení jednoho či více nových
vlastních zdrojů a k postupnému odstranění všech forem slev. V návaznosti na přijetí revize VFR
v polovině období Parlamentem připravuje Rozpočtový výbor strategické zprávy z vlastního
podnětu o VFR na období po roce 2020 a o vlastních zdrojích, ve kterých budou doporučení
Montiho skupiny posouzena. Přijetí těchto zpráv se v současnosti plánuje na začátek roku 2018.
Minna Ollikainen
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=CS&reference=P7-TA-2014-0378
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=CS&reference=P7-TA-2014-0432
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=CS&reference=P8-TA-2016-0309
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0412+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//CS&language=EN#BKMD-15
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//CS&language=EN#BKMD-15
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