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NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 

svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vyzývá k reformám vlastních zdrojů, které se zaměří na moderní priority, budou 

ekonomicky výhodné, umožní efektivní hospodaření s finančními prostředky, vytvoří 

předvídatelný a stabilní základ nezávislého, transparentního a vyváženého rozpočtu EU, 

budou řešit stávající a stále rostoucí tlak na rozpočet EU a zjednoduší stávající složitá 

a nejasná ujednání o úlevách s cílem zrušit je a zajistit finanční prostředky potřebné ke 

splnění požadavků našich občanů; 

2. vyzývá ke snížení závislosti EU na příspěvcích členských států na základě DPH a HND 

s ohledem na systém, v němž jsou vlastní zdroje založené na DPH nahrazeny převody 

podílu DPH vybraného na vnitrostátní úrovni; 

3. vítá iniciativy zaměřené na komplexní reformu vlastních zdrojů EU s cílem zvýšit 

podporu skutečně věrohodného a nezávislého rozpočtu EU ze strany členských států 

a občanů, posílit udržitelné hospodářství EU a vytvářet přidanou hodnotu EU; 

4. poukazuje na to, že celní unie je základním pilířem EU a má klíčový význam při jednání 

EU coby jednoho z největších obchodních bloků na světě o obchodních dohodách; 

poukazuje na to, že mezinárodní obchod EU přímo souvisí s tradičními vlastními zdroji, 

kterými jsou mimo jiné cla na dovoz ze zemí mimo EU a dávky z cukru a které v roce 

2015 představovaly 12,8 % celkových příjmů EU; 

5. zdůrazňuje, že je třeba analyzovat, jaký dopad má uzavírání dohod o (volném) obchodu 

ze strany EU na tradiční vlastní zdroje, a vyčlenit zdroje příjmů, které vyrovnají 

případný úbytek těchto zdrojů a následně možnou nestabilitu; 

6. vyzývá k důkladnému právnímu posouzení a ověření proveditelnosti, pokud jde 

o zavedení cel a dávek pro obchod se zbožím a službami na základě udržitelnosti 

a emisí, a vyzývá k případnému začlenění těchto opatření do mezinárodních obchodních 

politik a dohod EU s cílem pobízet obchodní partnery ke klimaticky šetrné výrobě, ale 

také vytvořit pramen vlastních zdrojů; v této souvislosti zdůrazňuje, že podobná 

opatření by měla být zaváděna, pouze pokud jsou jednoznačně slučitelná s pravidly 

WTO a nenarušují mezinárodní soutěž a konkurenceschopnost podniků EU, jejichž 

důležitou součástí jsou malé a střední podniky; 

7. připomíná své dřívější výzvy k zaujetí přístupu k systému celních předpisů a postupů 

EU, který by byl modernější, efektivnější, účinnější, jednoznačnější a jednotnější, vedl 

by k optimalizaci a posílení stávajícího systému cel EU a podněcoval by ke spolupráci 

s jasným cílem řešit daňové úniky a všechny formy nekalé soutěže a potírat je, aby bylo 

možné účinně vybírat dávky, které mají přispívat na vlastní zdroje EU; 

8. konstatuje, že nástroje na ochranu obchodu jsou jedním z pramenů vlastních zdrojů EU, 

ale že vzhledem k jejich povaze nemohou a nesmí být používány jako předvídatelná 

a stabilní základna stálých příspěvků do vlastních zdrojů EU; zdůrazňuje, že nástroje na 

ochranu obchodu by neměly být využívány primárně jako vlastní zdroje EU, protože by 
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měly být vytvářeny pouze v případech, kdy je to vhodné a přiměřené, a v souladu 

s platnými pravidly. 
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