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Věc: Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie 
(COM(2018)0325 – C8-0201/2018 – 2018/0135(CNS))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro ústavní záležitosti byl v rámci daného postupu pověřen, aby Vašemu výboru 
předložil stanovisko. Výbor se na své schůzi dne 14. července 2020 rozhodl předat toto 
stanovisko ve formě dopisu.

Výbor pro ústavní záležitosti projednal tuto záležitost na svých schůzích ve dnech 14. 
července 2020 a 27. srpna 2020. Na poslední z těchto schůzí1 se výbor rozhodl vyzvat 
Rozpočtový výbor, jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil níže 
uvedené návrhy.

S pozdravem

Antonio Tajani

1 Konečného hlasování se zúčastnili tito poslanci: Antonio Tajani (předseda), Gabriele Bischoff 
(místopředsedkyně), Charles Goerens (místopředseda), Giuliano Pisapia (místopředseda), Sandro Gozi 
(zpravodaj stanoviska), Alexander Alexandrov Yordanov (zastupující Brice Hortefeuxa), Gerolf Annemans, 
Gunnar Beck (zastupující Antonia Mariu Rinaldiho), Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo 
Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Esteban 
González Pons, Laura Huhtasaari, Niklas Nienaß (zastupující Daniela Freunda), Paulo Rangel, Domènec Ruiz 
Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Guy 
Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland.
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NÁVRHY

1. připomíná svůj názor, že současný systém vlastních zdrojů je velice složitý, diskriminující, 
netransparentní a pro občany nepochopitelný; zdůrazňuje, že je třeba provést jeho 
důkladnou reformu, aby se zvýšila dostupnost příjmů, předvídatelnost, účelnost, jasnost a 
spravedlnost;

2. připomíná, že je třeba v souladu  s postojem Evropského parlamentu2  a doporučeními 
Skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje rychle vytvořit nové skutečně vlastní zdroje, 
aby se vytvořil stabilní rozpočet Unie, který bude zaměřen na společný evropský zájem, 
bude schopen řešit současné výzvy, zejména pak bude přispívat k financování 
hospodářského oživení po krizi vyvolané pandemií Covid-19 a kompenzovat dodatečné 
náklady spojené s programem Next Generation EU, a rozpočet, jenž ukončí uplatňování 
zásady „spravedlivé návratnosti“ (juste retour) a  přinese výsledky, které jsou z hlediska 
evropských občanů důležité;  připomíná, že právní požadavek, aby byly pro rozpočet EU 
zajištěny skutečné vlastní zdroje, vyplývá přímo ze Smluv EU; zdůrazňuje, že nové vlastní 
zdroje by měly být v souladu s politickými cíli Unie a mělo by se k nim přistupovat 
nezávisle na velikosti rozpočtu;

3. domnívá se, že ačkoli příspěvky založené na HND slouží už od roku 1988, kdy byly 
zavedeny, jako spolehlivý a stabilní zdroj příjmů rozpočtu EU, není to, že se postupně 
transformovaly z doplňujícího zdroje rozpočtu EU v jeho nejdůležitější složku, v plném 
souladu s duchem Smluv, podle nichž si Unie zajistí prostředky nezbytné pro dosažení 
svých cílů a pro úspěšné provádění svých politik a celý její rozpočet bude financován 
výhradně z vlastních zdrojů; zdůrazňuje, že jednání o velikosti národních příspěvků se až 
doposud odvíjí především od politických a finančních hledisek, což je v rozporu s potřebou 
vytvořit rozpočet, který bude schopen naplnit určené potřeby a závazky, a že tato situace 
přispívá k falešnému a škodlivému vnímání, podle něhož jsou příspěvky do rozpočtu EU 
pouhými přesuny mezi čistými plátci a čistými příjemci a nikoliv  nezbytným vkladem do 
přínosů, které EU zajišťuje; z tohoto důvodu se domnívá, že by nové skutečné vlastní 
zdroje měly postupně nahradit příspěvky založené na HND;

4. opakuje svou požadavek, aby byly co nejdříve zrušeny veškeré rozpočtové slevy a opravné 
mechanismy, aby se tak zajistilo rovné zacházení s členskými státy; v této souvislosti 
připomíná, že zpráva poslance Montiho o budoucím financování EU poukázala na to, že v 
důsledku rozpočtových slev a oprav je rozpočet EU regresivní, neboť bohatší státy, které 
využívají slev, přispívají ve formě podílu z HND do rozpočtu méně než chudší členské 
státy; domnívá se, že historické důvody pro tyto slevy a opravy pominuly v okamžiku, kdy 
Spojené království vystoupilo z EU; vyjadřuje proto zklamání nad tím, že v závěrech z 
mimořádného zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 17. až 21. července 2020,  
byly tyto slevy a opravy zachovány a v některých případech dokonce navýšeny;

2 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 
– postoj Evropského parlamentu ohledně uzavření dohody (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 
2018/0166R(APP)),  P8_TA(2018)0449.
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. května 2020 o novém víceletém finančním rámci, vlastních zdrojích 
a plánu obnovy (2020/2631(RSP)), P9_TA(2020)0124  a  usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. července 
2020 o závěrech mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020 
(2020/2732(RSP), P9_TA(2020)0206..
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5. vítá pozměněný návrh Komise ze dne 27. května 2020, jehož cílem je zmocnit Komisi k 
tomu, aby si na kapitálových trzích půjčila 750 miliard EUR v cenách roku 2018, přičemž 
se výnosy v souladu s nástrojem Evropské unie na podporu oživení (Next Generation EU) 
převedou do programů Unie, a to s cílem řešit dopady krize COVID-19; zdůrazňuje na 
výhody vyplývající z vytvoření další finanční kapacity na úrovni Unie, která bude díky této 
půjčce okamžitě k dispozici, přičemž splátky budou prováděny z  rozpočtu EU a pro tento 
účel vzniknou nové skutečné vlastní zdroje; vítá návrh Komise na zvýšení stropu pro 
vlastní zdroje na 1,4 % HND a na dočasné navýšení stropu pro vlastní zdroje na 2 % HND, 
a to za účelem zajištění dluhopisů na oživení; je nicméně přesvědčen, že by dočasné 
zvýšení stropu pro vlastní zdroje mělo být jako možnost zachováno i nadále, a to nejen za 
účelem splnění potřeb víceletého finančního rámce a fondu pro podporu oživení a s cílem 
zohlednit očekávaný pokles HND po recesi vyvolané krizí související s pandemií Covid-
19, ale také proto, aby se EU při plnění svých politických ambicí mohla opírat o větší 
rozpočet;

6. připomíná svůj postoj, že cílem vytvoření souboru nových vlastních zdrojů do konce VFR 
na období let 2021-2027  by mělo být to, aby se přinejmenším pokryly náklady spojené s 
balíčkem určeným pro oživení (jistina a úroky) v rámci programu Next Generation EU, 
čímž by se zajistila důvěryhodnost a udržitelnost splátkového plánu tohoto balíčku;

7. domnívá se, že navrhovaný mechanismus, který spočívá v „půjčce na výdaje“ a využití 
účelově vázaného příjmu, je v souladu se zásadou vyrovnaného rozpočtu a rozpočtové 
kázně a s integritou systému vlastních zdrojů, jak jsou stanoveny v článku 310, 311 a 323 
SFEU; 

8. trvá na tom, že nový mechanismus vyžaduje řádné parlamentní spolurozhodování a 
odpovědnost ze strany Evropského parlamentu a maximální transparentnost; dále vyzývá 
Radu, aby se úzce zapojila a spolupracovala s Parlamentem ve všech fázích postupu 
souvisejícího s přijetím rozhodnutí o systému vlastních zdrojů; trvá na tom, že to musí 
platit pro rozhodnutí týkající se prioritního nastavení a vyplácení prostředků pro všechny 
nástroje financované prostřednictvím vnějších účelově vázaných příjmů v rámci programu 
Next Generation EU;

9. navrhuje, aby se využila dynamika vzešlá z konference o budoucnosti Evropy k diskusi o 
přínosech změny Smluv s cílem zajistit, aby to byl Parlament a Rada (většinou hlasů), kdo 
přijme ustanovení týkající se vlastních zdrojů Unie, jež se budou zakládat na skutečných 
vlastních zdrojích, nezávislých na vnitrostátních rozpočtech, a k tomu, aby se zvážilo, jak 
by bylo možné provést reformu procesu schvalování ze strany členských států, a posoudilo 
se, jak soubor skutečných nových vlastních zdrojů lépe zakotvit ve Smlouvách; je 
přesvědčen, že tímto způsobem by bylo možno zajistit jak stabilitu, tak účinnost systému 
vlastních zdrojů, a zahájit cestu ke skutečné evropské fiskální politice, čímž by se posílilo 
fungování Evropské unie a její odolnost. 


