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Vážený pane Van Overtveldte,

vzhledem k velmi krátké lhůtě ve výboru BUDG nebude moci výbor ENVI včas hlasovat o 
svém návrhu stanoviska k systému vlastních zdrojů EU. Proto mi dovolte, abych Vám jako 
předseda výboru ENVI spolu se zpravodajkou výboru ENVI pro návrh rozhodnutí Rady o 
systému vlastních zdrojů EU paní Esther de Langeovou předložil příspěvek výboru ENVI v 
podobě bodů usnesení, které, jak věříme, Váš výbor zohlední:

1. trvá na tom, že nástroj EU určený na oživení ekonomiky („Next Generation EU“) musí být 
doprovázen důvěryhodným plánem splácení, který, pokud to hospodářská situace umožní, má 
být zahájen již v rámci příštího víceletého finančního rámce a to prostřednictvím vytvoření 
skutečných nových vlastních zdrojů EU, aby se zabránilo negativnímu dopadu splácení, který 
zasáhne budoucí generace či budoucí víceleté finanční rámce; domnívá se dále, že nové vlastní 
zdroje ve víceletém finančním rámci (VFR) na období 2021–2027 poskytují příležitost k 
zajištění větší udržitelnosti a transparentnosti příjmové stránky rozpočtu Unie, větší nezávislosti 
Unie a v konečném důsledku k lepšímu využívání transformační síly rozpočtu Unie; 

2. opakuje proto, že reforma a zavedení nových vlastních zdrojů od roku 2021 jsou 
předpokladem souhlasu Parlamentu s dalším VFR;
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3. požaduje, aby byl od roku 2021 zaveden soubor nových vlastních zdrojů, které jsou plně 
v souladu s politikami Unie, mimo jiné v oblasti životního prostředí, zdraví a klimatu, 
a vyzývá k urychlenému dosažení dohody o právně závazném ustanovení a 
harmonogramu pro zavedení dodatečných vlastních zdrojů v příštím VFR; 

4. opětovně potvrzuje svůj postoj, který podporuje nové vlastní zdroje, zejména ty, které 
přispívají k cílům Unie v oblasti životního prostředí, zdraví a klimatu, a zejména pokud 
jde o významný podíl příjmů ze systému obchodování s emisemi, příspěvku z plastů a 
mechanismu kompenzačních opatření v souvislosti s uhlíkem na hranicích;

5. znovu opakuje svou podporu návrhu na vytvoření vlastního zdroje založeného na 
nerecyklovaném odpadu z plastových obalů; zdůrazňuje, že musí vést k 
upřednostňování předcházení vzniku odpadů v souladu s hierarchií způsobů nakládání 
s odpady; požaduje účinné mechanismy registrace a kontroly a objasnění metody 
výpočtu;

6. znovu opakuje svou výzvu, aby byl významný podíl rozšířeného systému obchodování 
s emisemi (ETS) považován za vlastní zdroj na podporu projektů Unie, jako je energie 
z obnovitelných zdrojů, skladování a propojení, jakož i investice do průlomových 
nízkouhlíkových inovací v průmyslu, které jsou v souladu s Pařížskou dohodou a cíli 
Unie v oblasti klimatu a energetiky, zejména pak cíl pro neutralitu z hlediska klimatu 
do roku 2050; domnívá se, že by to nemělo být v rozporu s vnitrostátními rozpočty 
určenými na politiku v oblasti klimatu a energetiky (neboť 50 % příjmů je na tento účel 
vyčleněno ve směrnici o systému obchodování s emisemi (směrnice 2003/87/ES));

7. je přesvědčen, že při neexistenci harmonizovaných mezinárodních opatření pro zdanění 
kerosinu by měly být na úrovni Unie prozkoumány příspěvky z letecké dopravy podle 
obsahu uhlíku jako možný vlastní zdroj s cílem poskytnout další pobídky pro výzkum, 
vývoj a investice do účinnějších nízkouhlíkových letadel a paliv a snížit rostoucí objem 
emisí z letecké dopravy, a to při zajištění rovných podmínek v odvětví dopravy; 

8. vyzývá Komisi, aby předložila návrh týkající se mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích v roce 2021 jako nového vlastního zdroje pro rozpočet Unie s cílem jeho 
zavedení do 1. ledna 2023, a to v plném souladu s pravidly WTO, s cílem zajistit rovné 
podmínky v mezinárodním obchodu a snížit emise a riziko úniku uhlíku a zároveň 
internalizovat negativní externí náklady na dovážené zboží;

9. trvá na tom, že cílem výnosů z nových vlastních zdrojů by mělo být pokrytí nákladů na 
splacení částek vypůjčených v rámci nástroje Next Generation EU; domnívá se, že 
veškeré částky získané z těchto nových zdrojů, které přesahují rámec toho, co je 
nezbytné k pokrytí platebních závazků v určitém roce, by měly směřovat do rozpočtu 
Unie pro účely financování priorit Unie.

10. vítá návrh Komise jako výchozí bod pro okamžité a trvalé zvýšení stropu vlastních 
zdrojů tak, aby byly splněny potřeby víceletého finančního rámce a aby byl zohledněn 
očekávaný dopad brexitu, jakož i další dočasné zvýšení stropu na 2 % hrubého 
národního důchodu EU nutného k plnění potřeb fondu na podporu oživení a odolnosti, 
schopnosti nést odpovědnost spojenou s výpůjčkou finančních prostředků a zohlednění 
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očekávaného poklesu HND v důsledku recese vyvolané krizí.

Podobný dopis jsem zaslal spoluzpravodajům výboru BUDG pro systém vlastních zdrojů EU 
José Manuelovi FERNANDESOVI a Valérii HAYEROVÉ.

S pozdravem

Pascal CANFIN


