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NÁVRHY 

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do 

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. opätovne zdôrazňuje svoju rozhodnú podporu komplexnej reforme systému vlastných 

zdrojov Európskej únie; pripomína, že súčasný systém vlastných zdrojov je v rozpore s 

duchom zmlúv, keďže v článku 310 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 

sa stanovuje, že Únia neprijme žiadne akty, ktoré by mohli mať významný dosah na 

rozpočet, bez toho, aby poskytla záruku, že výdavky vyplývajúce z týchto aktov je 

možné financovať v medziach vlastných zdrojov Únie, a keďže v článku 311 ZFEÚ sa 

stanovuje, že rozpočet Únie je plne financovaný z vlastných zdrojov; zdôrazňuje však, 

že v skutočnosti väčšina príjmov EÚ pochádza z vnútroštátnych príspevkov v podobe 

percentuálneho podielu HND (69,1 %) a DPH (12,4 %), ktoré nie sú vnímané ako 

skutočné vlastné zdroje, keďže vedú k hre s nulovým súčtom medzi členskými štátmi; 

2. zdôrazňuje, že súčasný systém vlastných zdrojov sa vyznačuje značným stupňom 

zložitosti a nedostatkom transparentnosti; vyzýva preto inštitúcie EÚ a členské štáty, 

aby efektívne a konštruktívne tieto nedostatky odstraňovali; 

3. domnieva sa, že úloha Parlamentu v rámci postupu prijímania vlastných zdrojov by sa 

mala posilniť; je presvedčený, že prechod od jednomyseľného hlasovania k hlasovaniu 

kvalifikovanou väčšinou a k riadnemu legislatívnemu postupu pri prijímaní vlastných 

zdrojov by Parlamentu a Rade zaistil rovnaké rozhodovacie práva na strane príjmov aj 

na strane výdavkov rozpočtu EÚ; 

4. zdôrazňuje, že je dôležité využiť príležitosť, ktorú predstavuje vystúpenie Spojeného 

kráľovstva z Európskej únie, a nabáda členské štáty a Komisiu na prepracovanie 

súčasného systému zliav a korekcií, ktoré sú nielen v rozpore s duchom zmlúv, ale ktoré 

takisto viedli k presunutiu zamerania rozhovorov od európskej pridanej hodnoty 

rozpočtu EÚ k vplyvu „čistého zostatku“ na príspevky členských štátov, bez toho, aby 

sa zohľadnili účinky presahovania rozpočtu EÚ; 

5. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ by mal – v nadväznosti na odporúčania skupiny na vysokej 

úrovni pre vlastné zdroje – disponovať systémom skutočných vlastných zdrojov; 

6. vyzýva Komisiu, aby začala proces úvah o tom, ako by sa finančné prostriedky 

generované priamo v dôsledku politík EÚ mohli stať príjmami pre rozpočet EÚ; 

7. domnieva sa, že každá reforma systému vlastných zdrojov by mala byť založená na 

zásadách spravodlivosti, stability, jednotnosti, solidarity, trvalej udržateľnosti, 

subsidiarity a zrozumiteľnosti pre európskych občanov; pripomína zásady, ktoré sa 

uvádzajú v Montiho správe a ktoré použila skupina na vysokej úrovni pre vlastné zdroje 

s cieľom posúdiť možné nové vlastné zdroje, a zastáva názor, že tieto zásady 

predstavujú užitočné usmernenia pri uvažovaní o reformách; okrem toho zdôrazňuje, že 

je dôležité zabezpečiť dostatočné príjmy pre rozpočet EÚ v záujme toho, aby boli 

politiky EÚ primerane a spoľahlivo financované, najmä po vystúpení Spojeného 

kráľovstva z EÚ; 

8. domnieva sa, že reforma na strane príjmov by mala prebiehať súbežne s reformou na 
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strane výdavkov s cieľom zvýšiť európsku pridanú hodnotu výdavkov EÚ tým, že sa 

zabezpečí viditeľné prepojenie medzi výdavkami EÚ a politikami a prioritami EÚ a že 

sa podporia politiky EÚ v kľúčových oblastiach, ktoré patria do právomoci EÚ a majú 

veľký potenciál z hľadiska európskej pridanej hodnoty, ako sú napríklad jednotný trh, 

ochrana životného prostredia a opatrenie v oblasti klímy, energetická únia, spoločná 

obranná politika a obmedzovanie fiškálnej heterogénnosti na jednotnom trhu, ako sa 

odporúča v Montiho správe1; 

9. pripomína, že v pri vykonávaní budúcich reforiem je dôležité zachovať jednotnosť 

rozpočtu EÚ a obmedziť využívanie programov a nástrojov, ktoré sa realizujú súbežne s 

rozpočtom EÚ, pričom v súlade s odporúčaniami skupiny na vysokej úrovni pre vlastné 

zdroje možno využívať tieto programy a nástroje iba v riadne odôvodnených prípadoch 

a treba ich riadne kontrolovať; 

10. upozorňuje na skutočnosť, že je potrebné dôkladne uvažovať o vplyve diskusie o 

budúcnosti Európy, ktorú Komisia začala v marci 2017, na reformu systému vlastných 

zdrojov; zastáva názor, že všetkých päť scenárov pre budúcnosť EÚ, ktoré Komisia 

predložila v marci 2017, by si vyžadovalo dodatočné finančné prostriedky pochádzajúce 

zo skutočných vlastných zdrojov, aby bolo možné plniť ciele stanovené v článku 3 

Zmluvy o Európskej únii, ktoré sú teraz zahrnuté v nových prioritách Únie; trvá na tom, 

že je dôležité dodržiavať jednotnosť rozpočtu a znižovať, a nie zvyšovať jeho 

komplexnosť s cieľom zabezpečiť súdržnosť politík EÚ na vnútornej i vonkajšej úrovni. 

  

                                                 
1 Záverečná správa a odporúčania skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje, pokiaľ ide o budúce 

financovanie EÚ, prijaté v decembri 2016. 
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