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NÁVRHY 

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby 

do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že výzvy uvedené ve strategii Evropa 2020 i nadále přetrvávají a je 

pravděpodobné, že v následujících letech budou ještě intenzivnější; zejména zdůrazňuje 

nadřazenou prioritu, kterou představují inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a cíle 

stanovené v oblasti zaměstnanosti, inovace, vzdělávání, sociálního začlenění 

a klimatu/energetiky; 

2. domnívá se, že má-li být Unie schopna splnit cíle strategie Evropa 2020 a účinně řešit 

současné i nové výzvy, musí mít k dispozici rozpočet, který je přiměřený pro úkoly, které 

jsou od ní žádány; má za to, že současná úroveň rozpočtu EU, jež představuje 1 % HDP 

EU-28, pro dosažení těchto cílů nepostačuje; 

3. je přesvědčen, že rozpočet EU musí získat systém skutečných vlastních zdrojů, pro který 

budou platit zásady jednoduchosti, spravedlnosti a transparentnosti; považuje činnost 

skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje za mimořádně důležitou a očekává od ní 

včasné, účinné a ambiciózní návrhy; domnívá se, že takový systém by měl omezit podíl 

příspěvků z HND do rozpočtu EU, a v konečném důsledku opustit přístup „spravedlivého 

vyrovnání“, který zastávají členské státy; v této souvislosti vyzývá k postupnému 

odstranění všech typů rabatů; 

4. zdůrazňuje, že rozpočet EU musí být jednoduchý, jasný a snadno srozumitelný občanům 

EU a musí být koordinován s vnitrostátními rozpočty; domnívá se, že tyto zásady by měly 

tvořit základ výdajové i příjmové části rozpočtu EU; 

5. vyzývá k informační kampani, která by zajistila, aby občané v celé Evropě byli lépe 

informováni o rozpočtu EU, tj. o tom, jak jsou tyto prostředky používány, i 

o rozpočtových změnách, které by na ně mohly mít dopad; 

6. připomíná řadu prohlášení ve prospěch jednotného sídla Evropského parlamentu, 

vzhledem k symbolické hodnotě tohoto kroku i úsporám, jichž by se dosáhlo; 

7. má za to, že víceletý finanční rámec (VFR) by měl umožňovat maximální flexibilitu, aby 

bylo možné reagovat na krize a měnící se politické priority; zdůrazňuje v této souvislosti, 

že ambiciózní přezkum VFR 2014-2020 v polovině období je nezbytný; zdůrazňuje v této 

souvislosti, že je třeba v rozpočtu EU zpřístupnit všechny mimořádné příjmy plynoucí ze 

zrušených rozpočtových závazků nebo z pokut udělených v rámci řízení ve věcech 

hospodářské soutěže; 

8. konstatuje, že rozpočet EU je často vyžadován k řešení mimořádných potřeb nebo nových 

politických priorit, s nimiž se v době přijímání VFR nepočítalo; zdůrazňuje však, že 

závazky EU je třeba plně respektovat a že žádné nové iniciativy ani potřeby by neměly být 

financovány na úkor stávajících programů a politik EU; domnívá se, že k tomuto účelu je 

případně možné uplatňovat zvláštní nástroje VFR, jež je třeba započítávat mimo stropy 

VFR, jak v prostředcích na závazky tak na platby; 

9. zdůrazňuje, že je zapotřebí chránit zásadu jednotnosti rozpočtu, a je znepokojen 
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nedávným odklonem od metody Společenství k mezivládnímu rozhodování, patrným při 

zřizování satelitních nástrojů ad hoc mimo rozpočet EU, jako jsou svěřenské fondy; 

zdůrazňuje, že je třeba zajistit parlamentní dohled nad veškerými výdaji EU; 

10. zdůrazňuje, že při přijímání nařízení o VFR je třeba uplatnit řádný legislativní postup, aby 

bylo v souladu s rozhodovacím postupem pro prakticky všechny víceleté programy EU, 

včetně jejich příslušných finančních přídělů, i s rozpočtem EU; domnívá se, že postup 

souhlasu Parlamentu odebírá rozhodovací pravomoc, kterou má při přijímání ročních 

rozpočtů, zatímco pravidlo jednomyslnosti v Radě znamená, že dohoda představuje 

nejnižší společný jmenovatel založený na potřebě vyhnout se vetu jediného členského 

státu. 
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