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NÁVRHY 

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do  

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže v situácii, keď sú zdroje obmedzené, by sa pri zvyšovaní príjmov rozpočtu EÚ zo 

zvýšenej pripísanej hodnoty vlastných zdrojov malo opäť viac dbať na ochranu 

finančných záujmov EÚ; keďže viac dbať by sa malo aj na užšiu spoluprácu Komisie a 

členských štátov a na ich spoločné činnosti; 

B. keďže rozpočet EÚ je v prvom rade investičným rozpočtom s určitou mierou 

prerozdeľovania medzi členskými štátmi a slúži najmä na podporu spoločných politík a 

cieľov EÚ, pričom poskytuje štartovací kapitál pre strednodobé až dlhodobé investície; 

C. keďže jedným z hlavných cieľov rozpočtu EÚ by mala byť podpora rýchlejšieho rastu a 

zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch s cieľom dosiahnuť rovnakú úroveň 

rozvoja vo všetkých členských štátoch, k čomu by malo významnou mierou prispieť 

zvýšené využívanie vlastných zdrojov; 

1. domnieva sa, že vlastné zdroje treba využívať na projekty, ktoré môžu vytvárať najvyššiu 

európsku pridanú hodnotu; zdôrazňuje, že výdavky by mali smerovať do oblastí, v 

ktorých je financovanie na európskej úrovni nevyhnutné alebo v ktorých financovanie na 

vnútroštátnej úrovni nepostačuje na dosiahnutie európskeho cieľa; 

2. zdôrazňuje, že súčasný systém vlastných zdrojov je neúmerne zložitý a kladie nerovnaký 

dôraz na čistú bilanciu jednotlivých členských štátov; podporuje zavedenie nových 

vlastných zdrojov, čím sa zníži závislosť rozpočtu EÚ od príspevkov členských štátov 

založených na HND a umožní sa lepšie zacieliť finančné prostriedky EÚ na politiky a 

priority EÚ; zastáva názor, že podiel nových skutočných vlastných zdrojov by sa mal 

zvýšiť aspoň na 50 % príjmovej strany rozpočtu EÚ; 

3. domnieva sa, že nadchádzajúce rokovania o budúcom viacročnom finančnom rámci 

(VFR), ako aj vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie poskytujú EÚ príležitosť na 

reformu systému vlastných zdrojov; domnieva sa, že reformu založenú na jasných a 

spoločne dohodnutých zásadách by mala navrhnúť Komisia a členské štáty; vyzýva preto 

členské štáty, aby vykonali hĺbkovú reformu tohto systému a aby zaistili väčšiu stabilitu, 

udržateľnosť a predvídateľnosť budúceho systému financovania Únie, ako aj jeho väčšiu 

transparentnosť a zodpovednosť voči občanom Únie; vyzýva Komisiu, aby vzala do 

úvahy odporúčania skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje uvedené v jej správe o 

budúcom financovaní EÚ; 

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby využili reformu na zavedenie stimulov a na 

motivovanie členských štátov k investovaniu do európskeho projektu a aby zrušili všetky 

mechanizmy zliav a korekcií s cieľom vytvoriť jednoduchšiu, stabilnejšiu, spravodlivejšiu 

a transparentnejšiu štruktúru; domnieva sa v tejto súvislosti, že príspevky členských štátov 

do rozpočtu EÚ by mali byť vylúčené z výpočtu deficitu v rámci Paktu stability a rastu; 

5. vyzýva členské štáty, aby vzali do úvahy riziká, ktoré by zvýšenie vlastných zdrojov 

mohlo priniesť systému výberu príjmov, čo by si vyžiadalo zavedenie potrebných záruk; 
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6. upozorňuje na to, že je potrebné posilniť existujúce systémy kontroly a zaviesť nové 

mechanizmy na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam, ktoré by mohli pri výbere 

nových vlastných zdrojov ohroziť finančné záujmy EÚ; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, 

aby bola pripravená navrhnúť príslušné opatrenia na ochranu finančných záujmov EÚ, ak 

a keď členské štáty zavedú nové vlastné zdroje pre rozpočet EÚ; 

7. vyjadruje poľutovanie nad rozdielnosťou colných kontrol v EÚ a nad podvodmi vo 

vysokých sumách, ktoré majú vplyv na systém výberu vlastných zdrojov; zdôrazňuje 

význam colných kontrol a s nimi spojeného výberu cla; upozorňuje na straty príjmov v 

dôsledku výpadku príjmov z DPH a cezhraničných podvodov v oblasti DPH; podčiarkuje 

skutočnosť, že pašovanie vysoko zdaňovaného tovaru spôsobuje v rozpočte EÚ a v 

rozpočtoch členských štátov vysoké straty príjmov; vyzýva Komisiu, aby posilnila 

spoločnú politiku v oblasti colných kontrol zabezpečením skutočnej harmonizácie s 

cieľom zlepšiť výber tradičných vlastných zdrojov; 

8. pripomína, že je dôležité uľahčiť a urýchliť výmenu informácií s orgánmi, ako je OLAF a 

Europol s cieľom bojovať proti colným podvodom a cezhraničnej daňovej trestnej 

činnosti; osobitne upozorňuje na čoraz častejšie prípady cezhraničných podvodov s DPH, 

známych ako kolotočové podvody, a vyzýva Komisiu, aby ešte viac posilnila opatrenia na 

predchádzanie a zabránenie podvodom tohto typu; považuje za zásadnú takú praktickú 

optimalizáciu zdroja DPH, ktorá neprinesie ďalšiu záťaž občanom EÚ a členským štátom; 

9. domnieva sa, že akékoľvek nové zdroje, ktoré budú schválené, by mali spĺňať tri základné 

kritériá: jednoduchosť, spravodlivosť a demokratickú kontrolu; pripomína, že pri 

zvažovaní nových zdrojov financovania by sa mali vziať do úvahy zásady, ktoré uvádza 

skupina na vysokej úrovni pre vlastné zdroje;  poukazuje na to, že nový systém by mal 

byť zrozumiteľný a transparentný pre európskych daňovníkov, a odsudzuje politiku hry s 

nulovým súčtom, ktorú v súčasnosti uplatňujú niektoré členské štáty; zastáva názor, že 

rokovania o rozpočte nie sú motivované európskou pridanou hodnotou, ale vnútroštátnou 

logikou tzv. spravodlivej návratnosti a rozpočtovými saldami; 

10. nabáda Komisiu a členské štáty, aby zvážili aj iné zdroje pochádzajúce z daní, ktoré má 

EÚ dispozícii, ktoré by mohli v určitých rizikových oblastiach politiky poskytnúť väčšiu 

európsku pridanú hodnotu a zároveň posilniť rozpočet EÚ a znížiť jeho zdroje založené na 

HND a DPH; domnieva sa, že súčasný systém vlastných zdrojov založených na DPH by 

sa mal nahradiť skutočným prevodom podielu DPH odvedeného na vnútroštátnej úrovni; 

domnieva sa, že nové zdroje by sa mohli nájsť aj v európskych politikách, napríklad v 

politike v oblasti životného prostredia, energetiky, klímy alebo dopravy; 

11. poukazuje na to, že využívanie vlastných zdrojov by malo byť zamerané na európske 

verejné statky, z ktorých môžu mať prospech všetky členské štáty rovnako a v prípade 

ktorých sú opatrenia na úrovni EÚ nielen dôležité, ale aj nenahraditeľné, alebo na prípady, 

keď možnosti financovania z vnútroštátnych zdrojov nepostačujú na dosiahnutie priorít a 

cieľov EÚ; podčiarkuje v tejto súvislosti význam rozpočtu EÚ pre podporu ďalšej 

európskej integrácie a súdržnosti medzi členskými štátmi; berie na vedomie dve oblasti s 

vyššou európskou pridanou hodnotou, ktoré hodnotia veľmi pozitívne aj občania, a to 

výskum a vývoj a vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť; 

12. poukazuje na to, že EÚ by mala zvážiť obmedzenie činnosti v oblastiach, v ktorých je 

Únia vnímaná ako faktor, ktorý má obmedzenú pridanú hodnotu alebo nie je schopný 
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plniť svoje sľuby; zdôrazňuje však, že na stanovené ambiciózne ciele by sa mali vyčleniť 

dostatočné finančné prostriedky a že v prípade, keď sa stanovia nové ciele, mali by sa 

navrhnúť aj nové zdroje; 

13. vyjadruje presvedčenie, že výdavky z vlastných zdrojov na vnútorné a vonkajšie 

bezpečnostné projekty budú mať pozitívnu odozvu u občanov, čím sa zvýši ich európska 

pridaná hodnota; vyjadruje znepokojenie nad nízkou úrovňou výdavkov v niektorých 

kľúčových oblastiach bezpečnosti, ako sú prípravné akcie týkajúce sa spolupráce a 

výskumu v oblasti obrany a bezpečnosti; 

14. víta zvýšené využívanie vlastných zdrojov na projekty spojené s výskumom a vývojom, 

hoci pretrvávajú pochybnosti, pokiaľ ide o typy financovaných projektov; zdôrazňuje, že 

výdavky by mali smerovať do projektov, ktoré sú z dlhodobého hľadiska ziskové a sú 

prínosom pre EÚ, namiesto programov, ktorých prínos je len krátkodobý; 

15. vyjadruje znepokojenie nad nízkym podielom rozpočtu Únie vyčleneným na výdavky 

súvisiace s klímou; trvá na tom, že príjmy z vlastných zdrojov by sa mali vynakladať na 

projekty, ktoré prinášajú vyššiu európsku pridanú hodnotu, vrátane boja proti zmene 

klímy; 

16. žiada otvorenú diskusiu o zachovaní úrovne platieb na politiku súdržnosti a spoločnú 

poľnohospodársku politiku (SPP) v ďalšom programovom období s ohľadom na 

doplnkovosť a vysokú pridanú hodnotu týchto politík pre stabilitu, konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast v Európe; 

17. vyzýva na cielené budovanie kapacít v tých členských štátoch, ktoré majú ťažkosti s 

centrálne riadenými programami, ako sú Nástroj na prepájanie Európy, Horizont 2020 a 

Európsky fond pre strategické investície (EFSI); 

18. vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu v priebehu budúceho roka predložila 

oznámenie, v ktorom vysvetlí, ako chce zosúladiť dlhodobé politické ciele, napríklad 

stratégiu Európa 2020, so situáciou, ktorá nastane po skončení platnosti viacročného 

finančného rámca (VFR) do roku 2020; vyjadruje pevné presvedčenie, že pri vypracovaní 

nasledujúcich VFR by mal rozhodujúcu úlohu zohrávať program EÚ na nasledujúce 

desaťročie; 

19. pripomína, že pri prideľovaní vlastných zdrojov treba mať na zreteli dlhodobé projekty, 

napríklad Horizont 2020 a 10 priorít Junckerovej Komisie; vyzýva Komisiu, aby svoje 

priority zamerala na úspešné dokončenie týchto dlhodobých projektov; 

20. domnieva sa, že jednoduchšie a zrozumiteľnejšie pravidlá prispejú k rýchlemu 

prideľovaniu zdrojov a zvýšia účinnosť a transparentnosť, v dôsledku čoho sa zníži počet 

chýb; žiada Komisiu, aby v súlade s tým vypracovala akčný plán; 

21. vyjadruje znepokojenie nad tým, ako sa meria prideľovanie prostriedkov na výdavky; 

zastáva názor, že systém vyrovnaného rozpočtu nie je vhodný v prípade projektov, ktoré 

zahŕňajú európsku pridanú hodnotu, keďže je možné, že tieto projekty sa realizujú iba v 

jednom členskom štáte, čo môže viesť k nerovnováhe medzi účtami dotknutej krajiny a 

iných krajín; 
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22. poukazuje na to, že politiky, z ktorých by mali prospech všetci občania EÚ a ktoré by 

vytvárali vyššiu európsku pridanú hodnotu, nie sú z hľadiska čistej bilancie zaujímavé; 

vyjadruje preto presvedčenie, že by sa mala vypracovať nová metóda merania hodnoty 

projektov a malo by sa zaviesť zjednodušené podávanie správ; 

23. opakuje, že je nevyhnutné vyčleniť vlastné zdroje na projekty, ktoré majú potenciál 

vytvárať najvyššiu európsku pridanú hodnotu, a nielen sledovať účty jednotlivých 

členských štátov; nabáda Komisiu, aby predložila ambiciózne návrhy na nové vlastné 

zdroje; domnieva sa že by sa tým mohol obmedziť relatívny podiel príspevkov členských 

štátov do rozpočtu EÚ, ktoré sú založené na HND, čím by sa pomohlo skoncovať s 

protieurópskym zameraním len na spravodlivú návratnosť z hľadiska čistej bilancie; 

24. domnieva sa, že Komisia by mala ako opatrenie na posilnenie rozpočtu EÚ zvážiť 

možnosť vyberania dane z emisií CO2 stanovením ceny uhlíka, a to buď prostredníctvom 

dane, alebo trhovo orientovaných nástrojov; vyjadruje presvedčenie, že takýto nástroj by 

mohol priniesť vysokú európsku pridanú hodnotu, keďže takáto daň by mohla fungovať 

ako stimul na zmenu správania spotrebiteľov a výrobcov s cieľom dospieť v budúcnosti k 

zníženiu závislosti od uhlíka; domnieva sa však, že akékoľvek riešenie EÚ založené na 

dani by malo byť čo najviac neutrálne z hľadiska celkovej miery zdanenia v danom 

členskom štáte; upozorňuje, že takáto daň by musela zohľadňovať aj súčasné systémy 

obchodovania s emisiami, aby sa predišlo prekrývaniu sa a rozporom medzi prostriedkami 

a cieľmi. 
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