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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby zohlednil 

tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Systém vlastních zdrojů Unie musí 

zajistit dostatečné zdroje pro řádný rozvoj 

politik Unie při dodržení přísné rozpočtové 

kázně. Rozvoj systému vlastních zdrojů 

může a měl by také být v nejvyšší možné 

míře účasten na rozvoji politik Unie. 

(1) Systém vlastních zdrojů Unie musí 

zajistit dostatečné zdroje pro řádný a 

účinný rozvoj politik Unie a pro řešení 

aktuálních výzev při dodržení požadavku 

vyrovnanosti rozpočtu. Rozpočet Unie by 

měl být v nejvyšší možné míře financován 

prostřednictvím rozvoje systému vlastních 

zdrojů pro provádění politik Unie. V 

současnosti je přibližně 80 % rozpočtu 

Unie financováno z příspěvků členských 

států. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Každou reformu systému vlastních 

zdrojů je třeba provádět s ohledem na 

obecné omezení rozpočtové neutrality, aby 

připravovaná reforma vlastních zdrojů 

nevytvářela další daňové zátěže občanů 

EU. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 1 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1b) Podle zprávy skupiny na vysoké 

úrovni pro vlastní zdroje z prosince 2016 

se mají pro určení potenciálních nových 

vlastních zdrojů zohlednit následující 

kritéria: rovnost/spravedlnost, efektivita, 

dostatečnost a stabilita, transparentnost a 

srozumitelnost, demokratická odpovědnost 

a zaměření na evropskou přidanou 

hodnotu. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 1 c (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1c) Brexit bude mít značný negativní 

dopad na rozpočet Unie. Má-li Unie i 

nadále plnit své povinnosti vůči svým 

občanům a chránit je a členské státy před 

potenciálním výpadkem, je nezbytně 

nutné, aby měla nové vlastní zdroje. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 1 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1d) Dominance zdroje založeného na 

HND posílila rozpočtovou logiku 

spravedlivé návratnosti na příjmové i 

výdajové straně rozpočtu Unie, což vytváří 

omezení pro jednání o rozpočtu a vede k 

dohodám založeným na hře s nulovým 

součtem. Proto je nezbytně nutná zásadní 

reforma unijních zdrojů, aby se podařilo 

sladit financování rozpočtu Unie s 

požadavky Smlouvy o Evropské unii, 

zejména s jejím článkem 3, a s potřebami 

Unie jako celku. 
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Pozměňovací návrh  6 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 1 e (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1e) Aktuální stav integrace, kdy je 

Evropská unie rozdělena na eurozónu a 

zbývající část, umožňuje stanovit pro 

členské státy, které přijaly jednotnou 

měnu, konkrétní vlastní zdroje. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Je nezbytné zavést další nové 

vlastní zdroje, jako jsou zdroje uvedené ve 

zprávě skupiny na vysoké úrovni pro 

vlastní zdroje z prosince 2016. Je však 

třeba vyřešit otázky demokratické 

odpovědnosti, soudržnosti, rovnosti, 

ochrany životního prostředí, udržitelného 

růstu a vytváření synergií, na něž zpráva 

skupiny na vysoké úrovni pro vlastní 

zdroje z prosince 2016 upozorňuje. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Finanční ustanovení jsou ve 

Smlouvách obsažena v těchto článcích: 

roční rozpočtový proces v článcích 313 až 

316 SFEU; víceletý finanční rámec v 

článku 312 SFEU; systém vlastního 

financování v článcích 311 a 322 SFEU. 

 

Pozměňovací návrh  9 
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Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 4 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4b) Rozhodnutí se přijímá zvláštním 

legislativním postupem, při němž je s 

Parlamentem pouze konzultováno. 

Rozhodnutí o financování budoucích 

politik Unie by se mělo přijmout 

hlasováním kvalifikované většiny v Radě, 

přičemž by Evropský parlament měl 

zastávat významnější úlohu, aby se 

zajistila větší legitimita procesu. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Aby se více sblížily finanční 

nástroje Unie s prioritami jejích politik, 

aby byla lépe zohledněna role rozpočtu 

Unie pro fungování jednotného trhu, aby se 

více podporovaly cíle politik Unie a snížily 

příspěvky z hrubého národního důchodu 

členských států do ročního rozpočtu Unie, 

je nutné zavést nové kategorie vlastních 

zdrojů ze společného konsolidovaného 

základu daně z příjmů právnických osob, 

z příjmů členských států ze systému 

Evropské unie pro obchodování s emisemi 

a z příspěvku členských států vypočteného 

z nerecyklovaných plastových obalových 

odpadů. 

(6) Aby se více sblížily finanční 

nástroje Unie s prioritami jejích politik, 

aby byla lépe zohledněna role rozpočtu 

Unie pro fungování jednotného trhu, aby se 

více podporovaly cíle politik Unie a snížily 

příspěvky z hrubého národního důchodu 

členských států do ročního rozpočtu Unie, 

je nutné zavést nové ambiciózní kategorie 

vlastních zdrojů, a to mimo jiné ze 

společného konsolidovaného základu daně 

z příjmů právnických osob, příjmů 

členských států ze systému Evropské unie 

pro obchodování s emisemi, daně EU z 

finančních transakcí, příjmů z 

mechanismu kompenzačních opatření 

mezi státy v souvislosti s emisemi uhlíku, 

příjmů z pokut vyplývajících z rozsudků 

Soudního dvora Evropské unie a z 

příspěvku členských států vypočteného z 

nerecyklovaných plastových obalových 

odpadů. Kromě těchto kategorií vlastních 

zdrojů je nezbytné zavést také příspěvky 

členských států do fondu na podporu 

stabilizace, které by měly být stanoveny 

zejména na základě částek měnových 

příjmů přidělených národním centrálním 
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bankám Eurosystému podle článku 32 

Protokolu č. 4 o statutu Evropského 

systému centrálních bank a Evropské 

centrální banky, a to v souladu s dohodou 

připojenou k nařízení o evropské funkci 

investiční stabilizace. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Evropský jednotný trh přináší velké 

výhody společnostem, které působí ve více 

než jednom členském státě. Nicméně 

různorodost daňových systémů v celé Unii 

vytváří nespravedlivou výhodu pro 

společnosti, které se mohou vyhnout 

placení daně z příjmů právnických osob 

tam, kde vytvářejí hodnotu. Návrhy 

Komise z roku 201619 na společný základ 

daně z příjmů právnických osob a společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob tuto nespravedlnost řeší 

a obnovují rovné podmínky. Vlastní zdroj 

by měl spočívat v použití jednotné sazby 

na podíl zdanitelných zisků připsaných 

jednotlivým členským státům podle 

pravidel Unie o společném 

konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob. Vlastní zdroj by se měl 

vztahovat pouze na subjekty, pro které 

jsou závazná pravidla Unie o společném 

konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob. 

(7) Evropský jednotný trh přináší velké 

výhody společnostem, které působí ve více 

než jednom členském státě. Nicméně 

různorodost daňových systémů v celé Unii 

vytváří nespravedlivou výhodu pro 

společnosti, které se mohou vyhnout 

placení daně z příjmů právnických osob 

tam, kde vytvářejí hodnotu. Návrhy 

Komise z roku 201619 na společný základ 

daně z příjmů právnických osob CCTB) 

a společný konsolidovaný základ daně z 

příjmů právnických osob (CCCTB) tuto 

nespravedlnost řeší a obnovují rovné 

podmínky. Členské státy by měly tyto 

návrhy co nejdříve, nejpozději do voleb v 

roce 2019, jednomyslně přijmout, neboť 

jednotnou sazbu daně EU z příjmů 

právnických osob nelze zavést, nejsou-li 

přijaty CCTB a CCCTB. Vlastní zdroj by 

měl spočívat v použití jednotné sazby 
na podíl zdanitelných zisků připsaných 

jednotlivým členským státům podle 

pravidel Unie o společném 

konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob. 

_________________ _________________ 

19 COM(2016) 683 ze dne 25.října 2016. 19 COM(2016) 683 ze dne 25.října 2016. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 10 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Je nutné předejít tomu, aby 

členské státy, které využívají oprav, byly 

vystaveny významnému a náhlému 

zvýšení svých příspěvků. Je proto nezbytné 

během přechodného období stanovit 

dočasné opravy ve prospěch, Rakouska, 

Dánska, Německa, Nizozemska a Švédska 

prostřednictvím paušálních snížení jejich 

příspěvků z hrubého národního důchodu. 

Tyto opravy by měly být postupně zrušeny 

do konce roku 2025. 

(10) V návaznosti na závěry skupiny na 

vysoké úrovni pro vlastní zdroje je třeba 

připomenout, že v okamžiku, kdy Spojené 

království vystoupí z Unie, přestane být 

oprava pro něj aktuální. V důsledku toho 

je nutné okamžitě po vystoupení 

Spojeného království z Unie ukončit 

provádění veškerých oprav spojených s 

financováním opravy pro Spojené 

království. Případ brexitu je také 

příležitostí k úvaze o zrušeních veškerých 

dalších opravných mechanismů, které 

byly umožněny v případě některých 

členských států a které s počátkem 

uplatňování nového víceletého finančního 

rámce EU ztrácí své opodstatnění. Takto 

bude možné obnovit naprostou rovnost v 

zacházení s členskými státy s ohledem na 

jejich příspěvky do unijního rozpočtu. Aby 

se zabránilo tomu, že členské státy, v 

jejichž případě se uplatňují opravné 

mechanismy, najednou musely zvýšit své 

příspěvky, je možné stanovit dočasné 

opravy ve prospěch Rakouska, Dánska, 

Německa, Nizozemska a Švédska 

prostřednictvím paušálních snížení jejich 

příspěvků vycházejících z hrubého 

národního důchodu. Tyto opravy by měly 

být postupně zrušeny v rámci příštího 

víceletého finančního rámce. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) daň EU z finančních transakcí: 

uplatnění jednotné daňové sazby na 

finanční transakce s cennými papíry a 

deriváty pro země účastnící se stávajícího 

postupu posílené spolupráce. Jejich 

příspěvky se odečtou od příspěvků, které 

do rozpočtu EU odvádějí na základě svého 
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HND; 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 eb) pokuty uvalené Soudním dvorem: 

příjmy z pokut vyplývající z rozsudků 

Soudního dvora Evropské unie. Příjmy 

vyplývající z rozsudků Soudního dvora EU 

by měly být považovány za dodatečné 

vlastní zdroje a neměly by již snižovat 

příspěvek členského státu odváděný na 

základě jeho HND; 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e c (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ec) mechanismus kompenzačních 

opatření mezi státy v souvislosti s emisemi 

uhlíku: povinnost dovozců energeticky 

náročného zboží zakoupit povolenky v 

rámci systému ETS za účelem vyrovnání 

rozdílu v ceně uhlíku uvnitř a vně EU; 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely písm. c) prvního pododstavce se 

jednotná sazba použije pouze na zisky 

daňových poplatníků, pro něž jsou 

závazná pravidla Unie o společném 

konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob. 

vypouští se 
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Odůvodnění 

Pro zajištění jednotnosti s tím, co bylo uvedeno v postoji Evropského parlamentu k návrhu 

Komise týkajícího se společného základu daně z příjmů právnických osob, v němž se vyzývalo 

k přijetí opatření platných pro všechny společnosti usazené v Unii. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Rakousko využije hrubého snížení svých 

ročních příspěvků z hrubého národního 

důchodu ve výši 110 milionů EUR 

v roce 2021, 88 milionů EUR v roce 2022, 

66 milionů EUR v roce 2023, 

44 milionů EUR v roce 2024 a 

22 milionů EUR v roce 2025. Dánsko 

využije hrubého snížení svých ročních 

příspěvků z hrubého národního důchodu 

ve výši 118 milionů EUR v roce 2021, 

94 milionů EUR v roce 2022, 

71 milionů EUR v roce 2023, 

47 milionů EUR v roce 2024 a 

24 milionů EUR v roce 2025. Německo 

využije hrubého snížení svých ročních 

příspěvků z hrubého národního důchodu 

ve výši 2 799 milionů EUR v roce 2021, 

2 239 milionů EUR v roce 2022, 

1 679 milionů EUR v roce 2023, 

1 119 milionů EUR v roce 2024 a 

560 milionů EUR v roce 2025. 

Nizozemsko využije hrubého snížení svých 

ročních příspěvků z hrubého národního 

důchodu ve výši 1 259 milionů EUR 

v roce 2021, 1 007 milionů EUR 

v roce 2022, 755 milionů EUR 

v roce 2023, 503 milionů EUR v roce 2024 

a 252 milionů EUR v roce 2025. Švédsko 

využije hrubého snížení svých ročních 

příspěvků z hrubého národního důchodu 

ve výši 578 milionů EUR v roce 2021, 

462 milionů EUR v roce 2022, 

347 milionů EUR v roce 2023, 

231 milionů EUR v roce 2024 a 

116 milionů EUR v roce 2025. Uvedené 

vypouští se 
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částky jsou vyjádřeny v cenách roku 2018 

a upravují se na běžné ceny použitím 

aktuálního deflátoru hrubého domácího 

produktu pro Unii vyjádřeného v eurech, 

který stanoví Komise a který je k dispozici 

při sestavování příslušného návrhu 

rozpočtu. Uvedená hrubá snížení jsou 

financována všemi členskými státy. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Kromě kategorií vlastních zdrojů 

uvedených v odstavci 1 také příspěvky 

členských států do fondu na podporu 

stabilizace, které se stanoví zejména na 

základě částek měnových příjmů 

přidělených národním centrálním bankám 

Eurosystému podle článku 32 Protokolu 

č. 4 o statutu Evropského systému 

centrálních bank a Evropské centrální 

banky, a to v souladu s dohodou 

připojenou k nařízení o evropské funkci 

investiční stabilizace. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Příjmy uvedené v článku 2 se využívají bez 

rozdílu na financování veškerých výdajů 

ročního rozpočtu Unie. 

Příjmy uvedené v článku 2 se využívají bez 

rozdílu na financování veškerých výdajů 

ročního rozpočtu Unie, s výjimkou 

příspěvků uvedených v odstavci 1a, které 

budou použity výhradně pro účely fondu 

na podporu stabilizace, jak stanoví   

nařízení o evropské funkci investiční 

stabilizace. 
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Pozměňovací návrh  20 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 8 – odst. 6 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Podle čl. 48 odst. 7 SEU může 

Evropská rada přijmout rozhodnutí, 

kterým umožní, aby byly akty spadající 

pod zvláštní legislativní postup, a to i 

pokud jde o systém vlastních zdrojů 

Evropské unie, přijaty řádným 

legislativním postupem. 
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