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NÁVRHY 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby 

do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že v situaci, kdy jsou zdroje omezené, je při zvyšování příjmů 

v rozpočtu EU zvýšením přípisů z vlastních zdrojů třeba více dbát na ochranu finančních 

zájmů EU; vzhledem k tomu, že větší důležitost by měla být přisuzována také posílené 

spolupráci a součinnosti Komise a členských států; 

B. vzhledem k tomu, že rozpočet EU je primárně investičním rozpočtem s určitou mírou 

přerozdělování mezi členskými státy a že slouží zejména k podpoře společných politik 

a cílů EU a poskytuje počáteční kapitál pro střednědobé až dlouhodobé investice; 

C. vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů rozpočtu EU by měla být podpora 

rychlejšího rozvoje a vzniku pracovních míst v méně rozvinutých regionech, aby bylo 

dosaženo obdobné úrovně sociálního a hospodářského rozvoje ve všech členských 

státech, k čemuž by mělo zvýšené využívání vlastních zdrojů významně přispět; 

1. domnívá se, že vlastní zdroje by měly být soustředěny do projektů, které jsou schopny 

generovat nejvyšší evropskou přidanou hodnotu; zdůrazňuje, že výdaje by měly směřovat 

zejména do oblastí, v nichž je financování na evropské úrovni nezbytné nebo v nichž by 

financování na vnitrostátní úrovni nepostačovalo k dosažení evropského cíle; 

2. zdůrazňuje, že stávající systém vlastních zdrojů je příliš složitý a klade nerovný důraz na 

čisté saldo mezi členskými státy; podporuje zavedení nových vlastních zdrojů, které sníží 

závislost rozpočtu EU na příspěvcích členských států založených na hrubém národním 

důchodu a umožní větší zacílení finančních prostředků EU na politiky a priority EU; 

domnívá se, že podíl nových skutečných vlastních zdrojů by se měl zvýšit nejméně na 

50 % příjmové strany rozpočtu EU; 

3. má za to, že nadcházející jednání o příštím víceletém finančním rámci (VFR) i o brexitu 

nabízejí EU příležitost, aby reformovala svůj systém vlastních zdrojů; domnívá se, že 

Komise a členské státy by měly připravit reformu založenou na jasných a společně 

dohodnutých zásadách; vyzývá proto členské státy, aby provedly hloubkovou reformu 

tohoto systému a zajistily větší stabilitu, udržitelnost a předvídatelnost budoucího 

financování EU, jakož i jeho větší transparentnost a odpovědnost vůči občanům EU; 

vyzývá Komisi, aby zvážila doporučení Skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje 

uvedená v její zprávě o budoucím financování EU; 

4. vyzývá Komisi a členské státy k tomu, aby reformu využily k zavedení pobídek 

a k motivování členských států investovat do evropského projektu a aby odstranily 

všechny mechanismy rabatu a opravy s cílem vytvořit jednodušší, stabilnější, 

spravedlivější a transparentnější strukturu; má v tomto ohledu za to, že vnitrostátní 

příspěvky do rozpočtu EU by měly být vyloučeny z výpočtu schodku v rámci Paktu 

o stabilitě a růstu; 

5. vyzývá členské státy, aby zohlednily rizika pro systém výběru příjmů spojená se zvýšením 

vlastních zdrojů, což by v konečném důsledku mohlo vyžadovat zavedení potřebných 
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záruk; 

6. upozorňuje na nutnost posílení stávajícího systému kontrol a zavedení nových 

mechanismů k předcházení podvodům a nesrovnalostem, které mohou při výběru nových 

vlastních zdrojů ohrožovat finanční zájmy EU; vyzývá v tomto ohledu Komisi, aby byla 

připravena navrhnout odpovídající opatření na ochranu finančních zájmů EU, pokud a až 

členské státy zavedou nové vlastní zdroje pro rozpočet EU; 

7. vyjadřuje politování nad rozdílností celních kontrol, jež jsou v Unii prováděny, a vysokým 

počtem podvodů, jež narušují systém výběru vlastních zdrojů; zdůrazňuje význam celních 

inspekcí a spojeného výběru cel; upozorňuje na ztráty příjmů z důvodu výpadku příjmů 

z DPH a přeshraničních podvodů s DPH; zdůrazňuje, že pašování vysoce zdaněného zboží 

způsobuje v rozpočtu EU i rozpočtech členských států vážné ztráty příjmů; vyzývá 

Komisi, aby posílila společnou politiku celních kontrol tím, že stanoví její skutečnou 

harmonizaci za účelem zlepšení výběru tradičních vlastních zdrojů; 

8. připomíná, že je důležité usnadňovat a zrychlovat výměnu informací s úřady, jako jsou 

OLAF a Europol, aby byly potírány celní podvody a přeshraniční daňová kriminalita; 

upozorňuje zejména na nárůst nadnárodních podvodů spojených s DPH, tzv. 

„karuselových podvodů“, a vyzývá Komisi, aby dále posílila opatření vhodná 

k předcházení a zamezení tomuto typu podvodů; považuje za zásadní praktickou 

optimalizaci zdroje DPH, která nezatíží občany EU a členské státy; 

9. má za to, že veškeré nově schválené zdroje by měly splňovat tři základní kritéria: 

jednoduchost, spravedlnost a demokratickou kontrolu; připomíná, že při zvažování 

nových zdrojů financování by měly být zohledněny zásady, které uvedla Skupina na 

vysoké úrovni pro vlastní zdroje; poukazuje na to, že nový systém by měl být 

srozumitelný a transparentní pro evropské daňové poplatníky, a odmítá politiku hry 

s nulovým součtem, kterou v současnosti uplatňují některé členské státy; domnívá se, že 

rozpočtová vyjednávání se neřídí zásadou evropské přidané hodnoty, nýbrž logikou 

vnitrostátní „spravedlivé návratnosti“ a rozpočtovými saldy; 

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby rovněž zvážily jiné zdroje založené na daních, které 

má EU k dispozici, jež by mohly přinést v některých politických oblastech spojených 

s rizikem vyšší evropskou přidanou hodnotu a zároveň posílit rozpočet EU a snížit zdroje 

založené na HND a DPH; má za to, že stávající systém vlastních zdrojů založených na 

DPH by měl být nahrazen řádnými převody části DPH vybrané na vnitrostátní úrovni; 

domnívá se, že nové zdroje by mohly být nalezeny také v evropských politikách, jako je 

environmentální, energetická, klimatická či dopravní politika; 

11. zdůrazňuje, že využívání vlastních zdrojů by mělo být orientováno na veřejné statky na 

evropské úrovni, z nichž mohou mít stejný prospěch všechny členské státy a pro něž je 

činnost na úrovni EU nejen relevantní, ale i nezbytná, nebo na případy, kdy vnitrostátní 

možnosti financování nestačí k dosažení priorit a cílů EU; zdůrazňuje v tomto ohledu 

význam rozpočtu EU pro podporu další integrace EU a soudržnosti mezi členskými státy; 

zmiňuje dvě oblasti zvýšené evropské přidané hodnoty, které jsou rovněž vysoce ceněny 

mezi občany, a sice výzkum a vývoj a vnitřní a vnější bezpečnost; 

12. zdůrazňuje, že EU by měla zvážit, že bude v těch oblastech, v nichž je její přidaná 

hodnota vnímána jako omezená či v nichž panuje dojem, že se jí nedaří plnit sliby, dělat 
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méně; zdůrazňuje však, že jsou-li stanoveny ambiciózní evropské cíle, měly by být rovněž 

zajištěny dostatečné finanční prostředky, a jsou-li stanoveny nové cíle, měly by být 

navrženy nové zdroje; 

13. vyjadřuje přesvědčení, že vynakládání vlastních zdrojů na projekty vnitřní a vnější 

bezpečnosti se setká s pozitivním přijetím ze strany občanů, což zvýší evropskou přidanou 

hodnotu těchto projektů; je znepokojen nízkou mírou výdajů v některých klíčových 

oblastech bezpečnosti, jako jsou přípravné akce pro spolupráci a výzkum v oblasti obrany 

a bezpečnosti; 

14. vítá větší míru využívání vlastních zdrojů na projekty výzkumu a vývoje, ačkoli existují 

pochybností ohledně typů financovaných projektů; zdůrazňuje, že prostředky by měly 

směřovat do projektů, které jsou v dlouhodobém výhledu ziskové a mají přínos pro EU, 

nikoli do programů financování, které mají pouze krátkodobý efekt; 

15. vyjadřuje znepokojení nad tím, že jen malá část rozpočtu Unie je věnována na výdaje 

spojené s klimatem; má za to, že příjmy z vlastních zdrojů by měly být vynakládány na 

projekty, které vytvářejí vyšší přidanou hodnotu, včetně boje proti klimatické změně; 

16. vyzývá k otevřené debatě o zachování úrovně plateb na politiku soudržnosti a společnou 

zemědělskou politiku (SZP) v příštím programovém období, kdy je nutno zohlednit 

adicionalitu a vysokou přidanou hodnotu těchto politik pro evropskou stabilitu, 

konkurenceschopnost a hospodářský růst; 

17. vyzývá k cílenému budování kapacit v členských státech, které se potýkají s problémy 

s centrálně řízenými programy, jako je nástroj pro propojení Evropy (CEF), Horizont 

2020 a Evropský fond pro strategické investice (EFSI);  

18. vyzývá Komisi, aby Parlamentu v průběhu příštího roku předložila sdělení, v němž 

vysvětlí, jak hodlá sladit dlouhodobé politické cíle, jako je strategie Evropa 2020, 

s podmínkami, které nastanou po skončení platnosti VFR do roku 2020; je pevně 

přesvědčen, že klíčovou úlohu při vytváření následných VFR by měla hrát agenda EU na 

příštích deset let; 

19. připomíná, že při přidělování vlastních zdrojů je třeba mít na zřeteli dlouhodobé projekty, 

jako je program Horizont 2020 a deset priorit Junckerovy Komise; vyzývá Komisi, aby 

své priority orientovala na úspěšné dokončení těchto dlouhodobých projektů; 

20. je přesvědčen, že jednodušší a jasnější pravidla přispějí k rychlému přidělování zdrojů, 

zvýší efektivitu a transparentnost a sníží míru chyb; žádá Komisi, aby vypracovala akční 

plán v tomto duchu; 

21. vyjadřuje znepokojení nad tím, jakým způsobem se přidělování prostředků měří; zastává 

názor, že systém rozpočtové rovnováhy není v případě projektů s evropskou přidanou 

hodnotou vhodný, neboť tyto projekty lze provádět pouze v jednom členském státě, 

v důsledku čehož vzniká nerovnováha mezi účty dané země a účty ostatních zemí; 

22. zdůrazňuje, že politiky, z nichž by měli prospěch všichni občané EU a které by vytvářely 

vyšší evropskou přidanou hodnotu, nejsou z hlediska čistého salda atraktivní; proto je 

přesvědčen, že by měl být zaveden nový způsob měření hodnoty projektů a 
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racionalizovaný systém vykazování; 

23. znovu opakuje, že je nezbytné přidělovat vlastní zdroje na projekty, které mají potenciál 

vytvořit nejvyšší evropskou přidanou hodnotu, a nikoli pouze sledovat účty členských 

států; vyzývá Komisi, aby předložila ambiciózní návrhy na nové vlastní zdroje; domnívá 

se, že by to mohlo snížit relativní podíl vnitrostátních příspěvků do rozpočtu EU 

založených na HND a tím pomoci skoncovat s protievropským důrazem pouze na 

spravedlivou návratnost z hlediska čistého salda; 

24. má za to, že by Komise měla jako opatření k posílení rozpočtu EU zvážit možnost 

vybírání poplatku z CO2 stanovením ceny uhlíku, a to buď prostřednictvím zdanění, nebo 

prostřednictvím tržních nástrojů; domnívá se, že takový nástroj by mohl přinést vysokou 

evropskou přidanou hodnotu, neboť tento poplatek by mohl sloužit jako pobídka ke změně 

chování spotřebitelů a výrobců v zájmu budoucnosti, která nebude na uhlíku tolik závislá; 

má však za to, že jakékoli řešení EU založené na dani by mělo být co nejneutrálnější 

z pohledu celkové míry zdanění v daném členském státě; zdůrazňuje, že takový poplatek 

by také musel zohlednit stávající mechanismy obchodování s emisemi, aby se zabránilo 

překrývání a vzájemné neslučitelnosti prostředků a cílů. 
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