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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 plně podporuje komplexní reformu systému vlastních zdrojů Evropské 

unie; připomíná, že stávající systém vlastních zdrojů je v rozporu s duchem Smluv, 

neboť čl. 310 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví, že Unie 

nepřijímá žádné akty, které by mohly mít významný dopad na rozpočet, aniž by byla 

poskytnuta záruka, že výdaje vyplývající z těchto aktů mohou být financovány v rámci 

limitu pro vlastní zdroje Unie, a že článek 311 SFEU stanoví, že rozpočet Unie je 

financován plně z vlastních zdrojů; nicméně zdůrazňuje, že ve skutečnosti většina 

příjmů EU pochází z příspěvků členských států v podobě procentního podílu HND (69,1 

%) a DPH (12,4 %), které nejsou považovány za skutečné vlastní zdroje, neboť vedou 

k přelévání prostředků mezi členskými státy s nulovým výsledným součtem; 

2. zdůrazňuje, že stávající systém vlastních zdrojů charakterizuje značná složitost 

a nedostatek transparentnosti; vyzývá proto orgány EU a členské státy, aby tyto 

nedostatky účinným a konstruktivním způsobem odstranily; 

3. domnívá se, že je třeba posílit úlohu Parlamentu v rámci postupu pro přijímání 

rozhodnutí o vlastních zdrojích; je přesvědčen o tom, že přejde-li se z jednomyslného 

hlasování na hlasování kvalifikovanou většinou a řádný legislativní postup pro přijetí 

vlastních zdrojů, zajistí se tak při přijímání rozhodnutí o příjmové i výdajové stránce 

rozpočtu EU Evropskému parlamentu stejné postavení, jako má Rada; 

4. zdůrazňuje, že je třeba využít příležitostí spojených s brexitem, a vybízí členské státy 

a Komisi k revizi stávajícího systému slev z odvodů a jejich oprav, které jsou nejen 

v rozporu s duchem Smluv, ale které rovněž vedly prokazatelně k tomu, že se diskuse 

zaměřila nikoli na evropskou přidanou hodnotu rozpočtu EU, nýbrž na příspěvky 

členských států z hlediska „čistého zůstatku“, aniž by se braly v potaz efekty přelévání 

rozpočtu EU; 

5. zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl v souladu s doporučeními Skupiny na vysoké úrovni 

pro vlastní zdroje disponovat systémem skutečných vlastních zdrojů; 

6. vyzývá Komisi, aby začala uvažovat o tom, jak by se mohly finanční prostředky 

generované přímo na základě politik EU stát příjmy pro rozpočet EU; 

7. je přesvědčen o tom, že každá reforma systému vlastních zdrojů by měla být založena 

na zásadě spravedlnosti, stability, jednotnosti, solidarity, udržitelnosti, subsidiarity 

a srozumitelnosti pro evropské občany; připomíná zásady, které byly uvedeny 

v Montiho zprávě a uplatněny Skupinou na vysoké úrovni pro vlastní zdroje při 

hodnocení možností týkajících se nových vlastních zdrojů, a domnívá se, že představují 

užitečné vodítko pro úvahy nad reformami; dále zdůrazňuje, že je důležité zajistit 

dostatečné příjmy pro rozpočet EU, aby byly politiky EU přiměřeně a spolehlivě 

financovány, zejména po brexitu; 

8. domnívá se, že reforma příjmové stránky by měla probíhat současně s reformou 
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výdajové stránky, aby se zvýšila evropská přidaná hodnota výdajů EU tím, že se zajistí 

viditelné propojení mezi výdaji EU a politikami a prioritami EU a podpoří politiky EU 

v klíčových oblastech spadajících do pravomoci EU a přinášejících velký potenciál, 

pokud jde o evropskou přidanou hodnotu, jako je jednotný trh, ochrana životního 

prostředí a boj proti změně klimatu, energetická unie, společná obranná politika 

a omezování daňové „heterogenity“ na jednotném trhu, jak bylo doporučeno v Montiho 

zprávě1; 

9. připomíná, že v rámci provádění budoucích reforem je nezbytné zachovat jednotu 

rozpočtu EU a omezit využívání programů a nástrojů, které jsou prováděny souběžně 

s rozpočtem EU, a v souladu s doporučeními Skupiny na vysoké úrovni pro vlastní 

zdroje využívat tyto programy a nástroje pouze v náležitě odůvodněných případech 

a podrobovat je řádné kontrole; 

10. upozorňuje, že je třeba se důkladně zabývat tím, jak diskuse o budoucnosti Evropy, 

kterou v březnu 2017 zahájila Komise, ovlivní reformu systému vlastních zdrojů; 

zastává názor, že všech pět scénářů pro budoucí vývoj EU, jež v březnu 2017 předložila 

Komise, by si vyžádalo dodatečné finanční prostředky ze skutečných vlastních zdrojů, 

aby mohly být naplňovány cíle stanovené v článku 3 Smlouvy o Evropské unii, které 

jsou nyní obsaženy v nových prioritách Unie; trvá na tom, že je důležité respektovat 

jednotu rozpočtu a omezovat, a nikoli zvyšovat jeho složitost, aby byla zajištěna vnitřní 

i vnější provázanost politik EU. 

 

                                                 
1 Závěrečná zpráva a doporučení skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje z prosince 2016 s názvem 

„Budoucí financování EU“. 
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