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Vec: Stanovisko k systému vlastných zdrojov Európskej únie

(2018/0135(CNS))

Vážený pán Van Overtveldt,

z dôvodu veľmi krátkej lehoty vo výbore BUDG nebude môcť výbor ENVI včas hlasovať o 
svojom návrhu stanoviska k systému vlastných zdrojov EÚ. Preto mi dovoľte, aby som vám 
ako predseda výboru ENVI spolu so spravodajkyňou ENVI pre návrh rozhodnutia Rady o 
systéme vlastných zdrojov EÚ pani Esther de Langovou predložil príspevok ENVI vo forme 
bodov uznesenia, ktoré, ako veríme, Váš výbor vezme do úvahy:

1. trvá na tom, že nástroj EÚ novej generácie musí byť sprevádzaný dôveryhodným plánom 
splácania, ktorý sa má naštartovať už v nasledujúcom VFR, ak to hospodárska situácia umožní, 
prostredníctvom vytvorenia skutočných nových vlastných zdrojov EÚ, aby sa predišlo 
negatívnemu vplyvu splácania na budúce generácie alebo budúce VFR; domnieva sa ďalej, že 
rokovania o nových vlastných zdrojoch a viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 –
 2027 poskytujú príležitosť na zabezpečenie väčšej udržateľnosti a transparentnosti na 
príjmovej strane rozpočtu Únie, väčšej autonómnosti Únie a napokon lepšieho využitia 
transformačnej sily rozpočtu Únie; 

2. opakuje preto, že reforma a zavedenie nových vlastných zdrojov od roku 2021 sú 
predpokladom súhlasu Parlamentu s ďalším VFR;
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3. žiada zavedenie koša nových vlastných zdrojov od roku 2021, ktorý bude plne v súlade 
s politikami Únie, okrem iného v oblasti životného prostredia, zdravia a klímy, a žiada 
rýchlu dohodu o právne záväznom legislatívnom rámci a časovom harmonograme pre 
zavedenie dodatočných vlastných zdrojov v ďalšom VFR; 

4. opätovne potvrdzuje svoju pozíciu, ktorá podporuje nové vlastné zdroje, najmä tie, ktoré 
prispievajú k cieľom Únie v oblasti životného prostredia, zdravia a klímy, a 
predovšetkým pokiaľ ide o významný podiel príjmov zo systému obchodovania s 
emisiami, príspevku z plastov a mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach;

5. opakuje svoju podporu návrhu na vytvorenie vlastného zdroja založeného na 
nerecyklovanom odpade z plastových obalov; zdôrazňuje, že musí viesť k prioritizácii 
predchádzania vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadu; požaduje účinné 
mechanizmy registrácie a kontroly a objasnenie spôsobu výpočtu;

6. opakuje svoju požiadavku, aby sa významný podiel rozšíreného systému obchodovania 
s emisiami (ETS) považoval za vlastný zdroj na podporu projektov Únie, ako sú 
obnoviteľná energia, skladovanie a prepojenia, ako aj investície do prelomových 
nízkouhlíkových inovácií v priemysle, ktoré budú v súlade s Parížskou dohodou a 
cieľmi Únie v oblasti klímy a energetiky, najmä s cieľom klimatickej neutrality do roku 
2050; domnieva sa, že by to nemalo ísť proti vnútroštátnym rozpočtom vyčleneným na 
politiku v oblasti klímy a energetiky (keďže 50 % príjmov je na tento účel vyčlenených 
v smernici o ETS (smernica 2003/87/ES));

7. domnieva sa, že keďže neexistujú harmonizované medzinárodné opatrenia na 
zdaňovanie kerozínu, na úrovni EÚ by sa mala preskúmať možnosť príspevku z leteckej 
dopravy podľa obsahu uhlíka ako potenciálny vlastný zdroj s cieľom poskytnúť ďalší 
stimul výskumu, vývoju a investíciám do účinnejších nízkouhlíkových lietadiel a palív 
a obmedziť rastúce emisie v leteckej doprave, a to pri zabezpečení rovnakých 
podmienok v odvetví dopravy; 

8. vyzýva Komisiu, aby v roku 2021 predložila návrh mechanizmu kompenzácie uhlíka na 
hraniciach ako nový vlastný zdroj pre rozpočet Únie s cieľom jeho zavedenia do 1. 
januára 2023, v plnom súlade s pravidlami WTO, s cieľom zabezpečiť rovnaké 
podmienky v medzinárodnom obchode a znížiť emisie a riziko úniku uhlíka pri 
súčasnom internalizovaní negatívnych externých nákladov na dovážaný tovar;

9. trvá na tom, že cieľom výnosov z nových vlastných zdrojov by malo byť pokrytie 
nákladov na splatenie súm požičaných v rámci nástroja Next Generation EU; je 
presvedčený, že akékoľvek sumy generované týmito novými vlastnými zdrojmi, ktoré 
presahujú rámec toho, čo je potrebné na pokrytie povinnosti splácania, by mali plynúť 
do rozpočtu EÚ na financovanie priorít Únie;

10. víta návrh Komisie ako východiskový bod pre okamžité a trvalé zvýšenie stropu 
vlastných zdrojov s cieľom naplniť potreby VFR a zohľadniť predpokladané dôsledky 
brexitu, ako aj ďalšie dočasné zvýšenie stropu na 2% hrubého národného dôchodku EÚ 
nutné z hľadiska potrieb fondu na obnovu a odolnosť, schopnosti znášať zodpovednosť 
spojenú s požičiavaním si finančných prostriedkov a zohľadnenia očakávaného poklesu 
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HND po recesii vyvolanej krízou;

Podobný list som poslal José Manuelovi FERNANDESOVI and Valérii HAYEROVEJ, 
spoluspravodajcom výboru BUDG pre systém vlastných zdrojov Európskej únie.

S úctou 

Pascal CANFIN


