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NÁVRHY 

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 

svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. připomíná, že výdaje EU by měly mít příslušnou flexibilitu a měly by podléhat řádnému 

demokratickému dohledu a odpovědnosti, což vyžaduje plné zapojení Parlamentu do 

rozhodování o nařízení o víceletém finančním rámci (VFR); požaduje proto užší dialog 

mezi Radou a Parlamentem při jednání o příštím VFR a varuje před obvyklým 

postupem Evropské rady, která stanoví celkové stropy pro jednotlivé okruhy, místo aby 

nejprve posoudila skutečné potřeby programů; 

2. konstatuje, že stávající VFR výrazně omezuje finanční autonomii Unie, neboť většina 

jejích příjmů pochází z příspěvků členských států a velká část výdajů je již předem 

určena stejným členským státům v podobě vracení prostředků; 

3. zdůrazňuje, že rozpočet EU je nástroj, který přispívá k dosažení společných cílů Unie 

stanovených v článku 3 SEU, a je přesvědčen, že svůj účel v minulosti plnil dobře; 

4. upozorňuje na skutečnost, že VFR po roce 2020 by měl umožnit Unii reagovat na 

stávající i nové výzvy, které vyžadují celoevropský přístup; 

5. upozorňuje na možnost přejít při přijímání nadcházejícího nařízení o VFR od 

jednomyslného hlasování k hlasování kvalifikovanou většinou díky využití ustanovení 

čl. 312 odst. 2 SFEU, což jednání o VFR přiblíží postupu přijímání ročního rozpočtu 

Unie; 

6. požaduje, aby příští VFR byly sladěny s délkou volebního období Parlamentu 

a funkčním obdobím Komise, takže by se délka VFR u některých programů zkrátila ze 

sedmi na pět let, přičemž u jiných programů, zejména těch, které jsou spojeny 

s programy vyžadujícími dlouhodobější plánování nebo s politikami stanovujícími 

složité postupy pro zavádění systémů provádění, jako jsou např. politika soudržnosti 

nebo rozvoje venkova, by se mělo rozhodovat na období 5+5 let se závazným 

přezkumem v polovině období; 

7. připomíná, že snahy Evropské rady o rozšíření její role i na legislativní proces tím, že 

přijímá rozhodnutí o legislativních ustanoveních v rámci jednání o VFR, nejsou 

v souladu se Smlouvami, které takovouto roli Evropské rady výslovně vylučují; 

8. upozorňuje na význam VFR jakožto víceletého rozpočtu zaměřeného především na 

investice; 

9. zdůrazňuje, že brexit bude mít závažné dopady na příští VFR, zejména na straně příjmů; 

zdůrazňuje proto, že je třeba řádně zvážit zavedení skutečných vlastních zdrojů; 

podporuje doporučení skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje, pokud jde 

o diverzifikaci příjmů do rozpočtu EU, včetně nových vlastních zdrojů, s cílem omezit 

podíl příspěvků na základě HND do rozpočtu EU, což by mělo vést k tomu, že se 

členské státy přestanou řídit přístupem „spravedlivé návratnosti“ (juste retour); 
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10. domnívá se, že Evropská unie nemůže čekat na výsledky brexitu a teprve poté začít 

připravovat jednání o VFR po roce 2020 a že Komise by měla předložit návrh v této 

věci co nejdříve, v ideálním případě do prvního čtvrtletí roku 2018; 

11. připomíná, že nové priority a iniciativy EU by měly být financovány z nových 

finančních prostředků, aniž by byly ohroženy stávající programy a politiky; v této 

souvislosti vyzývá k provedení důkladné reformy systému financování Unie (zavedení 

skutečného systému vlastních zdrojů), aby byl rozpočet EU stabilnější, udržitelnější 

a předvídatelnější a současně se zvýšila transparentnost pro občany; je přesvědčen, že je 

třeba řešit otázku jednotnosti rozpočtu a zvýšení rozpočtové flexibility; 

12. domnívá se, že roste poptávka evropských občanů po tom, aby Unie řešila významné 

přeshraniční problémy, které nejsou schopny účinně řešit členské státy; varuje členské 

státy před tím, že Unie nebude schopna řádně řešit tyto problémy, nebudou-li 

odpovídajícím způsobem navýšeny její zdroje; 

13. požaduje, aby se zvýšila doplňkovost mezi vnitrostátními rozpočty a rozpočtem EU; 

14. je toho názoru, že zavedení nového okruhu věnovaného provádění evropské obranné 

unie, pokud možno financovaného z nových vlastních zdrojů, by bylo v souladu se 

Smlouvami EU; 

15. zdůrazňuje, že příští VFR by měl plně zohlednit závazky, jež Evropská unie přijala 

v rámci konference COP 21.
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