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_____________________________________________________________ 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie 
Bod odůvodnění 8a (nový) 
 

Návrh Rady Pozměňovací návrh 

 (8a) Evropský parlament dlouhodobě 

vyzývá k tomu, aby byl rozpočet Unie plně 

financován z vlastních zdrojů, jak je 

stanoveno ve Smlouvě, a pravidelně 

poukazuje na nedostatky a omezení 

stávajícího systému vlastních zdrojů, který 

je netransparentní, nespravedlivý, 

nepodléhá parlamentní kontrole, je velmi 

složitý a zcela nesrozumitelný pro 

evropské občany, kteří pak nesou jeho 

následky. Evropský parlament se 

domnívá, že takovýto systém v podstatě 

porušuje ducha i literu Smlouvy.  
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Pozměňovací návrh  2 

Návrh rozhodnutí 
Bod odůvodnění 8 b (nový) 
 

Návrh Rady Pozměňovací návrh 

 (8b) Evropský parlament se domnívá, že 

stávající systém financování Unie, kdy 

74 % příjmů pochází z vnitrostátních 

příspěvků založených na HND a 11 % 

příjmů ze stávajících statistických 

příspěvků založených na DPH, pouze 

posiluje logiku „přiměřené návratnosti“, 

jež převládá v každé diskusi v Radě, a to 

jak na straně příjmů, tak na straně výdajů 

rozpočtu Unie a vede k zavádění složitých 

a netransparentních rozpočtových slev a 

dalších opravných mechanismů a přispívá 

k opakujícímu se problému nedostatku 

prostředků na platby v ročním 

rozpočtovém procesu. Evropský parlament 

se také domnívá, že stávající systém brání 

utvoření dostatečné většiny v Radě, jež by 

umožnila začlenit do ročních rozpočtů 

dostatečnou výši prostředků na platby ke 

splnění právních povinností a politických 

závazků EU.  

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh rozhodnutí 
Bod odůvodnění 8 c (nový) 
 

Návrh Rady Pozměňovací návrh 

 (8c) Evropský parlament rozhodně 

podporuje hloubkovou reformu systému 

vlastních zdrojů, který by se měl vrátit k 

systému skutečných, jasných, 

jednoduchých a spravedlivých vlastních 

zdrojů. Evropský parlament se domníval, 

že legislativní návrhy Komise v oblasti 

vlastních zdrojů z června 2011 byly 

krokem správným směrem, a proto je 

velká většina jeho poslanců již od počátku 

podporovala; Evropský parlament lituje, 

že Rada nebyla na základě těchto 

legislativních návrhů schopna dosáhnout 
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žádného pokroku v souvislosti s reformou 

systému vlastních zdrojů. Evropský 

parlament lituje, že konečná politická 

dohoda Evropské rady ze dne 8. února 

2013 dokonce zavádí nové rozpočtové 

slevy a výjimky. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh rozhodnutí 
Bod odůvodnění 8 d (nový) 
 

 

Návrh Rady Pozměňovací návrh 

 (8d) Na základě společné dohody tří 

orgánů Unie je vytvořena skupina na 

vysoké úrovni pro vlastní zdroje, jak je 

stanoveno ve společném prohlášení o 

vlastních zdrojích, které je součástí 

politické dohody o VFR 2014–2020. Tato 

skupina na vysoké úrovni provede obecný 

přezkum systému vlastních zdrojů 

založený na celkových cílech 

jednoduchosti, transparentnosti, 

spravedlnosti a demokratické 

odpovědnosti. Budou přezkoumány 

všechny aspekty reformy systému 

vlastních zdrojů. První hodnocení bude 

k dispozici na konci roku 2014.  

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh rozhodnutí 
Bod odůvodnění 8 e (nový) 
 

Návrh Rady Pozměňovací návrh 

 (8e) Výsledek činnosti skupiny na vysoké 

úrovni bude vyhodnocen na 

interinstitucionální konferenci během 

roku 2014 za účasti vnitrostátních 

parlamentů. Na základě výsledků této 

práce Komise zhodnotí, zda je vhodné 

předložit nové iniciativy týkající se 

vlastních zdrojů. Toto hodnocení bude 

provedeno souběžně s povolebním 

přezkumem/revizí VFR na období 2014–
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2020, kterou zahájí Komise nejpozději na 

konci roku 2016. Evropský parlament se 

domnívá, že činnost této skupiny na 

vysoké úrovni by měla připravit půdu pro 

dohodu o případných reformách, které by 

začaly fungovat v příštím VFR. 

 

 

 


