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Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vyjadřuje politování nad 

skutečností, že rozpočet EU je převážně 

financován z příspěvků členských států na 

základě HND místo ze skutečných 

vlastních zdrojů, jak je stanoveno ve 

Smlouvách EU; znovu opakuje své 

odhodlání provést úplnou reformu systému 

vlastních zdrojů EU, jejímiž hlavními 

zásadami by byly jednoduchost, 

spravedlnost a transparentnost a která by 

byla v souladu s doporučeními Skupiny na 

vysoké úrovni pro vlastní zdroje; 

zdůrazňuje, že takovýto systém by měl 

zahrnovat vyvážený soubor nových 

vlastních zdrojů EU, které by měly 

podpořit cíle politik EU a měly by být 

zavedeny postupně tak, aby zajišťovaly 

spravedlivější a stabilnější finance EU; 

dále zdůrazňuje, že vystoupení Spojeného 

království z Unie je příležitostí k ukončení 

veškerých úlev; očekává, že Komise v 

tomto smyslu předloží ambiciózní 

legislativní návrhy, a poukazuje na to, že 

výdajová i příjmová stránka příštího VFR 

bude v nadcházejících jednáních řešena 

jako jediný balíček; 

5. vyjadřuje politování nad 

skutečností, že rozpočet EU je převážně 

financován z příspěvků členských států na 

základě HND místo ze skutečných 

vlastních zdrojů, jak je stanoveno ve 

Smlouvách EU; znovu opakuje své 

odhodlání provést úplnou reformu systému 

vlastních zdrojů EU, jejímiž hlavními 

zásadami by byly jednoduchost, 

spravedlnost a transparentnost a která by 

byla v souladu s doporučeními Skupiny na 

vysoké úrovni pro vlastní zdroje; 

zdůrazňuje, že takovýto systém by měl 

zahrnovat vyvážený soubor nových 

vlastních zdrojů EU, které by měly být 

postupně zavedeny s cílem zajistit 

spravedlivější a stabilnější finance EU; 

dále zdůrazňuje, že vystoupení Spojeného 

království z Unie je příležitostí k ukončení 

veškerých úlev; je rovněž přesvědčen, že 

příspěvky do rozpočtu EU stejně jako 

státní a regionální příspěvky, které jsou 

součástí financování ESI fondů, by měly 

být vyloučeny z výpočtu schodků podle 

Paktu stability a růstu, protože je třeba 

podnítit členské státy k investicím do 

evropského projektu; očekává, že Komise 

v tomto smyslu předloží ambiciózní 

legislativní návrhy, a poukazuje na to, že 

výdajová i příjmová stránka příštího VFR 

bude v nadcházejících jednáních řešena 

jako jediný balíček; 
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