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NÁVRHY 

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

do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

Cíle víceletého finančního rámce (VFR) 

1. upozorňuje na to, že VFR by měl být naplánován na základě částek, které mohou zajistit 

strategický růst, podpořit evropskou přidanou hodnotu, posílit hospodářství EU a utvářet 

proevropštější společnost; zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl být srozumitelný 

a transparentní; 

Harmonizace rozpočtového a strategického cyklu 

2. konstatuje, že sedmileté období VFR není synchronizováno s pětiletými mandáty 

Parlamentu a Komise ani s desetiletým cyklem strategického plánování Unie a se strategií 

Evropa 2020; zastává názor, že tato chybějící synchronizace by mohla oslabit 

demokratickou legitimitu Unie a účinnost její politické správy, neboť mohou nastat 

situace, kdy Parlament a Komise budou vázány dohodami o politických cílech 

a financování učiněnými na základě předcházejícího rámce; zdůrazňuje, že by to mohlo 

vytvářet dojem, že evropské volby jsou v kontextu dlouhodobého rozpočtového 

a strategického plánování poněkud irelevantní; 

3. znovu opakuje, že se domnívá, že doba trvání VFR by měla být zkrácena ze sedmi na pět 

let, aby odpovídala délce funkčního období Parlamentu a Komise1, aniž by bylo ohroženo 

provádění a řízení probíhajících programů, přičemž by měla být stanovena dlouhodobá 

programová strategie na pět plus pět let s povinným přezkumem v polovině období; 

poukazuje na to, že v roce 2020 bude příležitost k tomu, aby byl dlouhodobý strategický 

cyklus uveden v soulad s rozpočtovým cyklem, a důrazně doporučuje, aby bylo této 

příležitosti využito; domnívá se, že Komise by měla rovněž prověřit možnost zavedení 

klouzavého programu, v němž by se každý VFR, který by měl stejnou dobu trvání jako 

nyní, částečně překrýval s přecházejícím VFR, což by mohlo zmírnit přirozeně existující 

vrcholy a propady; 

Komplexní revize výdajů EU 

4. poukazuje na to, že Evropský účetní dvůr ve svých výročních a zvláštních zprávách2 

upozornil na řadu případů, kdy mohly být výdaje EU plánovány strategičtěji a přinést 

lepší výsledky; v tomto ohledu vyjadřuje politování nad tím, že zdroje přidělené na hlavní 

výdajové programy a opatření často nebyly v souladu s politickými cíli vytýčenými 

v 10letém cyklu strategického plánování, což může vést k protichůdným výsledkům; 

5. vyzývá Komisi, aby svůj návrh VFR na období po roce 2020 předložila společně 

s podrobným popisem strategických priorit, o něž se návrh VFR opírá; zdůrazňuje, že tyto 

                                                 
1  Viz bod 73 usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2016 o přípravě povolební revize VFR na 

období 2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu Komise (přijaté texty, P8_TA(2016)0309) a bod 

5 usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahujícího připomínky, které je nedílnou součástí 

rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl 

III – Komise a výkonné agentury (přijaté texty, P8_TA(2017)0143). 
2  Viz např. zvláštní zprávy Evropského účetního dvora č. 4, 8, 19 a 23 z roku 2016. 
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priority by měly být projednány při vypracovávání komplexní strategie Evropa 2030, 

kterou se bude Evropský parlament podrobně zabývat před přijetím balíčku VFR po roce 

2020 Radou; 

6. žádá Komisi, aby před vypracováním návrhu nového VFR provedla důkladný 

a komplexní přezkum výdajů, v němž posoudí, do jaké míry: 

– přidělování zdrojů v rámci rozpočtu EU odráží strategické priority EU a příležitosti 

k realizaci přidané hodnoty, zejména v případě politik, které – jak se ukazuje – čerpají 

významný objem prostředků, ačkoli slouží pouze k přerozdělování, jako je politika 

soudržnosti a společná zemědělská politika (SZP), a v případě současných prioritních 

oblastí politiky, u nichž zjevně chybí dostatečná rozpočtová opatření v době 

proměnlivých okolností, jako jsou přistěhovalecké politiky a vnější činnost, 

– programy a opatření EU přispívají k dosahování strategických priorit, zajišťují náležité 

zhodnocení vynakládaných prostředků a omezují riziko nesrovnalostí, jak navrhuje 

Evropský účetní dvůr ve svém informačním dokumentu ze dne 3. listopadu 2016 

o přezkumu víceletého finančního rámce 2014–2020 v polovině období1; 

– jsou jednotlivé programy a akce EU realizovány ve vzájemné součinnosti a soudržným 

způsobem, zejména v oblastech, kde mohou nejasné cíle či provádění vést 

k protichůdným výsledkům a neúčinnému vynakládání finančních prostředků; 

– se u určitých programů naprosto neprokázala efektivita či přidaná hodnota, a proto lze 

učinit kroky k jejich zrušení, aby mohly být podpořeny programy, u nichž se ukazuje 

skutečná přidaná hodnota; 

7. rovněž žádá Komisi, aby před vypracováním svého návrhu nového VFR provedla 

srovnávací analýzu nákladů na realizaci grantů a vratné finanční podpory, jež jsou 

poskytovány hlavně prostřednictvím finančních nástrojů, v období 2014–2020 s cílem 

zjistit jejich skutečnou výši, jak doporučil Evropský účetní dvůr ve své zvláštní zprávě 

19/20162; 

8. vyzývá Komisi, aby výsledky přezkumu výdajů patřičně zohlednila při přípravě návrhu 

VFR a při vypracovávání komplexní strategie Evropa 2030; v tomto ohledu trvá na tom, 

že je třeba, aby Komise zajistila spolehlivost administrativních a kontrolních mechanismů 

na všech úrovních a ve všech fázích rozpočtového rámce EU a účinné předcházení 

podvodům a nesrovnalostem a jejich odhalování; vyzývá Komisi, aby se posunula směrem 

k hodnocení na základě rizik, kdy by mohly být prostředky na kontrolu více zaměřeny na 

ty regiony a oblasti politiky, kde se prokázalo vyšší riziko nesrovnalostí; 

Flexibilita z hlediska cílů a nových priorit 

9. konstatuje, že politiky Unie mají různé krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle, jejichž 

realizaci nemůže nutně určovat jeden VFR; domnívá se, že by bylo žádoucí zabývat se 

novou rovnováhou mezi stanovováním politické agendy, prováděním politik a finančními 

                                                 
1 Viz bod 55. 
2  Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 19/2016 nazvaná „Plnění rozpočtu EU prostřednictvím 

finančních nástrojů – ponaučení z programového období 2007–2013“.  
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rámci; 

10. vyzývá Komisi, aby posoudila možnost zavedení skutečné rozpočtové flexibility 

z hlediska politických cílů, zejména vytvořením programu sestavování klouzavého 

rozpočtu s pětiletým plánovacím výhledem, revizních doložek u cílů a politik a programu 

klouzavého hodnocení; přepokládá více vnitřní flexibility mezi okruhy a roky, která 

umožní maximální využití nových stropů VFR; 

11. upozorňuje na to, že během období VFR se EU může potýkat s řadou nových výzev; 

vyzývá Komisi, aby zajistila flexibilitu rozpočtového plánování, aby bylo možné účinněji 

reagovat na nečekané změny okolností; v tomto ohledu se domnívá, že je ještě třeba 

přijmout vhodná krizová opatření v koordinaci s dalšími kroky, jež zmírní krize v Evropě, 

zejména v oblasti zemědělství a migrace, a dále opatření, jež zajistí, aby byla plně 

respektována úloha Parlamentu při provádění a přijímání VFR a aby Rada nejednala bez 

jeho souhlasu; 

12. znovu poukazuje na znepokojení Parlamentu nad tím, že finanční složitost vyplývající 

z interakcí více než tisíce nástrojů finančního inženýrství a svěřenských fondů a z řady 

finančních mechanismů podporujících politiky Unie, jež nejsou zaneseny v rozvaze Unie, 

je hlavním důvodem, proč může být nemožné zajistit demokratickou odpovědnost této 

plejády rozpočtů; kromě zjednodušení plejády rozpočtů vyzývá k větší flexibilitě při 

meziodvětvovém využívání jednotlivých finančních nástrojů, aby byla překonána 

restriktivní pravidla, která příjemcům brání využívat u projektů se shodnými cíli více 

programů; 

13. připomíná svou výzvu, aby byl do rozpočtu EU zahrnut Evropský rozvojový fond s cílem 

lépe kontrolovat a odstraňovat základní příčiny nadměrné migrace a zajistit soulad 

s politikami a strategiemi Unie za využití nástrojů a postupů odvozených od rozpočtové 

pravomoci Unie; domnívá se, že společné evropské výzvy je možné lépe zvládat 

prostřednictvím společné správy v rámci rozpočtu EU; 

Odůvodnění potřeb a evropská přidaná hodnota 

14. podporuje návrh Evropského účetního dvora uvedený v informačním dokumentu 

o přezkumu víceletého finančního rámce 2014–2020 v polovině období, že je lepší určit 

trvání programů a opatření na základě potřeb politiky a občanů než na základě délky 

období finančního plánování1; 

15. poukazuje na to, že členské státy a Komise by měly být schopny řádně zdůvodnit, proč je 

financování Unie zapotřebí, a definovat cíle a výsledky, jichž má být dosaženo, ještě před 

tím, než je výdaj naplánován, a zdůrazňuje, že je nutné zohledňovat skutečné potřeby 

občanů prostřednictvím integrovaného územního přístupu; vyzývá Komisi, aby jasně 

definovala kritéria evropské přidané hodnoty s cílem předejít veškerým případným 

nejednoznačnostem při rozhodování o výdajích EU; dále podotýká, že by měla být před 

každým rozpočtovým rozhodnutím dodržena zásada účinnosti, účelnosti a řádného 

finančního řízení; 

16. zastává názor, že požadavky EU v oblasti transparentnosti ideálně plní regiony, které 

                                                 
1  Viz bod 39 a 40. 
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sestavují své účty v souladu s evropskými účetními standardy pro veřejný sektor; dále 

konstatuje, že podvojné účetnictví by optimálním způsobem zjednodušilo povinnosti 

regionů a podpůrných institucí v oblasti výkaznictví vůči Komisi; jako další pobídku 

doporučuje, aby bylo provádění a průběžné přizpůsobování účetních standardů pro 

veřejný sektor spolufinancováno z prostředků EU; 

17. vybízí Komisi, aby dále zdokonalila a zracionalizovala strukturu a skladbu výdajů EU na 

politiku soudržnosti v zájmu úspěšného překonání rozdílů a rozporů mezi městskými 

a venkovskými oblastmi a jednotlivými členskými státy, s cílem zvrátit prohlubování 

rozdílů a odstranit roztříštěnost, aby byl zajištěn budoucí stabilní rozvoj EU jako 

demokratického, silného a soudržného společenství; opakuje svůj názor, že by další 

politické priority měly jít ruku v ruce s dodatečnými finančními prostředky a neměly by 

být financovány na úkor stávajících politik EU; zastává názor, že politiky Unie v oblasti 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti mohou nadále poskytovat podporu méně 

rozvinutým regionům a napomáhat lepší přeshraniční spolupráci, nicméně vybízí Komisi, 

aby nejen poskytovala podporu při finančním přerozdělování, ale aby se s ohledem na 

skutečné potřeby občanů stále více zaměřovala na rozvoj a modernizaci v oblasti růstu, 

inovací, mobility, změny klimatu, zabezpečování půdy před člověkem způsobenými 

a přírodními katastrofami, energetické a environmentální transformace a na územní 

dopady politik EU, přičemž by měla na celou EU uplatňovat stejná kritéria; poukazuje 

rovněž na to, že tento místní přístup tvoří evropskou přidanou hodnotu i hodnotu pro 

občany a má zásadní význam pro dosahování cíle inteligentní, udržitelné a inkluzivní 

Evropy, neboť poskytuje flexibilitu při formulování integrovaných reakcí na různé územní 

potřeby, aniž by politiky EU pozbyly tematického zaměření; 

18. znovu vyzývá ke zjednodušení systému řízení politiky soudržnosti na všech úrovních 

správy a kontrolního systému, jež by se měly více opírat o křížové spoléhání a spolupráci 

mezi různými kontrolními orgány s cílem snížit administrativní zátěž; zastává názor, že 

unijní politika hospodářské, sociální a území soudržnosti by se měla více zaměřovat na 

specifické potřeby příslušných regionů s cílem odstraňovat jejich skutečné nedostatky 

a podporovat jejich silné stránky; 

19. poukazuje na to, že by měl být při rozdělování prostředků EU více zohledňován minulý 

vývoj příjemců prostředků politiky soudržnosti; vyzývá Komisi, aby předložila 

revidovaný systém míry spolufinancování projektů soudržnosti, který by uznával minulý 

vývoj a snižoval podíl financování EU v oblastech, v nichž se již prokázal pokrok; 

20. poukazuje na to, že je nutné znovu nalézt rovnováhu mezi SZP a politikami soudržnosti na 

jedné straně a ostatními vnitřními politikami EU a posílenými vnějšími kapacitami Unie, 

včetně prvků bezpečnosti a obrany, na straně druhé; vybízí Komisi, aby při přípravě svého 

návrhu VFR na období po roce 2020 a při reformách a provádění finančních nástrojů EU, 

jako je Evropský fond pro strategické investice (EFSI), kladla důraz na spolupráci 

v oblasti bezpečnosti a obrany; podporuje myšlenku další evropské integrace a konkrétní 

iniciativy v oblasti bezpečnosti a obrany; 

21. připomíná své poznámky1 k udržitelné struktuře výdajů SZP: se znepokojením konstatuje, 

                                                 
1  Viz bod 207 usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahujícího připomínky, které jsou 

nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na 

rozpočtový rok 2015, oddíl III – Komise a výkonné agentury (Přijaté texty, P8_TA(2016)0143). 
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že 44,7 % všech zemědělských podniků v Unii mělo roční příjem menší než 4 000 EUR; 

s ještě větším znepokojením konstatuje, že v průměru 80 % příjemců přímé podpory SZP 

dostalo zhruba 20 % plateb, a doporučuje, aby Komise stanovila strop na platby ze SZP, 

který tuto anomálii napraví; upozorňuje na skutečnost, že větší zemědělské podniky 

nepotřebují v době volatility nebo krize ke stabilizaci svého příjmu nutně tutéž míru 

podpory jako menší zemědělské podniky, protože často využívají potenciálních úspor 

z rozsahu, díky nimž mohou být odolnější; domnívá se, že režimy financování SZP by se 

mohly více zaměřovat na zemědělce čelící zvláštním omezením: malé zemědělské 

podniky, klimaticky a zeměpisně znevýhodněné oblasti a řídce osídlené regiony; 

22. vyzývá Komisi, aby v rámci svých úvah o zjednodušené a modernizované SZP stanovila 

jinou podobu politiky nebo jiný model rozdělování přímých plateb, s cílem zajistit lepší 

způsob, jak směrovat veřejné finanční prostředky na agroenvironmentální cíle a cíle 

týkající se opatření v oblasti klimatu; zdůrazňuje však, že je zapotřebí poskytovat 

vyvažující finanční náhradu na pokrytí nákladů na zachovávání vysokých zdravotních 

a environmentálních standardů produkce potravin, jakož i vysokých produkčních nákladů 

spojených s náročnými klimatickými podmínkami v některých zeměpisných oblastech, 

neboť zemědělci v Evropě mají často problémy prosadit se v celosvětové konkurenci; 

Jak ukončit zbývající závazky: dopad absence skutečného hodnocení a reálné rozpočtové 

kapacity 

23. vyjadřuje hluboké politování nad přetrvávající vysokou mírou zbývajících závazků, jež je 

na jedné straně důsledkem zpoždění při předkládání žádostí o platby ze strany členských 

států a na straně druhé důsledkem toho, že Komise navrhuje programy se značným 

zpožděním; upozorňuje, že za těchto okolností je jakékoli účinné hodnocení a přezkum 

plnění rozpočtu nemožné, ať již v polovině, či na konci programového období; vyjadřuje 

politování nad tím, že tato skutečnost poškozuje schopnost predikce rozpočtového orgánu; 

lituje zejména skutečnosti, že zbývající závazky ke konci roku 2016 výrazně narostly 

a dosáhly 238 miliard EUR a že nárůst této částky oproti roku 2015, který činil více než 

21 miliard EUR, byl ve srovnání s původním očekáváním dvojnásobný; 

24. upozorňuje, že tato situace je do velké míry důsledkem velmi nízkého počtu žádostí 

o platby za období 2014–2020 obdržených od členských států, a zdůrazňuje, že by mohla 

poškodit efektivitu evropských strukturálních a investičních fondů; žádá Komisi, aby 

provedla analýzu základních příčin zpoždění, která vznikají při předkládání žádostí 

o platby ze strany členských států, a aby zejména přezkoumala celkovou architekturu 

strukturálních fondů s cílem urychlit proces, jež zahrnuje tvorbu programů v rámci EU, 

monitorování ze strany Komise a provádění ze strany orgánů členských států; 

25. vyzývá Komisi, aby zpochybnila přidanou hodnotu pravidel n+2 a n+3 při platbách ze 

strukturálních fondů a aby předložila návrh, podle kterého by na konci programového 

období byly členské státy povinny vrátit nevyužité prostředky ze strukturálních fondů zpět 

do rozpočtu EU; 

Rozpočet založený na výkonnosti: rámec pro stanovení mezních hodnot 

26. žádá Komisi a členské státy, aby rozpočet EU výrazně modernizovaly a přepracovaly 

podle zásad sestavování rozpočtu na základě výkonnosti – a přitom posuzovaly a vždy 

zohledňovaly i sociální dopady takového sestavování rozpočtu – s cílem zohlednit v něm 
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nové priority, jež byly dohodnuty na úrovni EU-27, a podpořit funkci fiskální stabilizace 

v eurozóně s využitím vlastních zdrojů; 

27. domnívá se, že bude-li navržena jakákoli nová rozpočtová kapacita určená konkrétně pro 

členské státy v eurozóně, měla by být vytvořena uvnitř rámce Unie a podléhat řádnému 

demokratickému dohledu, který by vykonávaly stávající orgány, přičemž by jakákoli 

finanční pomoc z této kapacity měla být podmíněna prováděním dohodnutých 

strukturálních reforem; 

28. trvá na tom, že cílem rozpočtu EU by mělo být dosažení politických cílů definovaných 

v politické strategii EU a reflektovaných v okruzích VFR a že by rozpočtové položky 

měly být prezentovány v tomto rámci a přeskupeny podle programových prohlášení 

sledujících dané cíle, spíše než uváděny podle jednotlivých činností; vybízí Komisi, aby 

rozvinula integrovanější přístup, který umožní, aby využívání jednotlivých rozpočtových 

položek a prostředků dokázalo na regionální, státní i evropské úrovni reagovat na výzvy 

reálného života; zdůrazňuje rovněž, že by do rozpočtu EU měly být zahrnuty výdaje na 

posílenou spolupráci; 

29. připomíná, že Parlament ve svém usnesení k udělení absolutoria za rok 2015 vyzval 

Komisi, aby navrhla nezbytnou aktualizaci koncepce a realizačních mechanismů 

evropských strukturálních a investičních fondů, která by odrážela rovněž návrhy skupiny 

na vysoké úrovni pro otázky zjednodušení a jejímž cílem by bylo posílit příspěvek 

politiky soudržnosti k řešení rozdílů v úrovni rozvoje mezi regiony Unie a mezi členskými 

státy, a aby na příští programové období stanovila ukazatele výkonnosti, které budou 

umožňovat lepší řízení a měření, včetně sociálních dopadů programů; trvá na tom, že 

veškeré budoucí výdaje by se měly zaměřit na programy a nástroje s prokázanou přidanou 

hodnotou EU a že hlavním kritériem by u všech programů a režimů příští generace měla 

být výkonnost, spolu s geografickou rovnováhou, která by měla zajistit spravedlivé 

rozdělení financování v celé Evropě; 

30. zdůrazňuje, že finance EU by obecně měly být schopny naplňovat finanční potřeby 

nových priorit, jako je boj proti terorismu, řízení migrace – mj. lepším řešením jejích 

hlavních příčin a zlepšením integrace prostřednictvím hraničních kontrol – a minimalizace 

dopadů případné mezery ve financování způsobené brexitem; 

31. žádá Komisi, aby zlepšila svou strategii informování občanů o přidané hodnotě fondů EU; 

Jak zaplnit mezeru po brexitu: zefektivnění rozpočtu a zavedení nových zdrojů  

32. domnívá se, že přestože je rozhodnutí Spojeného království o opuštění Unie nešťastnou 

událostí, která bude mít negativní vliv na budoucí životy občanů ve Spojeném království 

i ve zbývajících členských státech, vytváří rovněž příležitost k předefinování a reformě 

politických ambicí EU-27 a potřebných rozpočtových nástrojů a metod; domnívá se, že 

státy EU-27 by měly být ve své rozpočtové reformě ambiciózní a usilovat o to, aby byl 

roční rozpočet EU zachován v podobné velikosti, jakou měl rozpočet EU-28; 

33. je toho názoru, že ty oblasti politik, jež budou pravděpodobně nejvíce postiženy mezerou 

v rozpočtu způsobenou brexitem, by měly být ochráněny před velkými komplikacemi, aby 

se předešlo destabilizaci jakéhokoli stávajícího hospodářského, sociálního nebo 

administrativního rámce; upozorňuje zejména, že je zapotřebí zabezpečit zdroje Unie 
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v oblasti růstu, pracovních míst, sociální soudržnosti, výzkumu, vývoje a inovací s cílem 

posílit její celosvětovou vedoucí pozici; vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu při přípravě 

návrhu VFR a jeho posouzení dopadu pečlivě prozkoumala důsledky různých scénářů 

brexitu; 

34. upozorňuje však, že by hlavním cílem úsilí o zaplnění rozpočtové mezery nemělo být 

navýšit podíl veřejného financování, ale poskytnout udržitelnější finanční základ pro 

všechny oblasti politik a maximálně mobilizovat soukromé zdroje; vyzývá v tomto ohledu 

k zásadní změně v přístupu k výdajům EU, a to k odklonu od dotací založených na 

grantech k více finančně a instrumentálně orientovanému systému, který však důkladně 

zohledňuje i kapacity a finanční potřeby jednotlivých příjemců; zdůrazňuje však, že tato 

změna by měla nastat způsobem, jenž nenaruší transparentní správu rozpočtu a opatření 

rozpočtové kontroly; 

35. připomíná, že finanční nástroje nejsou vhodné pro všechny druhy zásahů v oblastech 

politik, jako je například politika soudržnosti; upozorňuje, že půjčky, kapitál a záruky 

mohou hrát doplňkovou úlohu, ale že by měly být využívány opatrně a na základě 

odpovídajícího předběžného hodnocení, přičemž granty by měly být doplňovány pouze 

tam, kde tyto finanční nástroje vykazují přidanou hodnotu a mohly by mít pákový účinek 

spočívající v získání dodatečné finanční podpory; 

36. zdůrazňuje zejména, že je zapotřebí přestat zbytečně lpět na 1% stropu HND EU, který 

byl zaveden pro stávající VFR na období 2014–2020, neboť tento strop často omezuje 

výdaje a vede k tomu, že je výrazně obtížnější dosahovat vyrovnaného rozpočtu v dobách 

měnících se okolností; vybízí členské státy, aby v rámci svých diskusí o rozpočtu 

uvažovaly o flexibilitě; 

37. vybízí Komisi, aby předložila konkrétní návrhy na nové zdroje, které by snížily podíl 

vnitrostátních příspěvků do rozpočtu EU, jež jsou založeny jen na HND; konstatuje, že by 

nový systém mohl skoncovat s protievropským účetním náhledem spočívajícím ve 

„spravedlivé návratnosti“, který klade nepřiměřený důraz na čisté rozpočtové bilance mezi 

členskými státy a bohužel již po mnoho let dominuje diskusím o rozpočtu v Radě; 

38. domnívá se, že by v Komisi měla být na prvním místě coby cesta k posílení rozpočtu EU-

27 prozkoumána možnost vybírání odvodu z emisí CO2 prostřednictvím stanovení ceny 

uhlíku (buď s využitím zdanění, nebo tržních nástrojů), jak ji prezentovala Skupina na 

vysoké úrovni pro vlastní zdroje ve své zprávě o budoucím financování EU1; je toho 

názoru, že by takovýto nástroj mohl rovněž přinést další přidanou hodnotu pro Evropu, 

neboť by tento odvod mohl fungovat jako pobídka ke změně chování spotřebitelů a 

výrobců a vést k budoucnosti s nižšími emisemi uhlíku; domnívá se však, že by jakékoli 

daňové řešení EU mělo být co nejneutrálnější pro celkovou míru zdanění v daném 

členském státě, a mělo naopak spoléhat na vyšší odvody od rizikových subjektů; 

upozorňuje, že takový odvod z emisí CO2 by musel zohledňovat stávající systémy 

obchodování s emisemi, neboť je třeba zabránit překrývání a rozporům mezi prostředky 

a cíli; 

39. vybízí Komisi a členské státy, aby rovněž zvážily další daňové zdroje, jež jsou pro státy 

                                                 
1  Evropská komise, „Budoucí financování EU – závěrečná zpráva a doporučení Skupiny na vysoké úrovni pro 

vlastní zdroje“, 4. ledna 2017, s. 41–43. 
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EU-27 k dispozici a mohly by přinést větší evropskou přidanou hodnotu v některých 

rizikových oblastech politik, přičemž by zároveň posílily rozpočet EU;  

40. vybízí Komisi, aby využila příležitosti k reformě rozpočtu EU a vypustila veškeré slevové 

mechanismy, neboť by takovýto krok vedl ke spravedlivější, nestrannější a povzbudivější 

struktuře pro všechny členské státy. 
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