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Gerardo Galeote
Systém vlastních zdrojů Evropských společenství

Návrh rozhodnutí (KOM(2006)0099 – C6-0132/2006 – 2006/0039(CNS))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 1

(1) Evropská rada se na svém zasedání 
konaném v Bruselu ve dnech 15. a 16. 
prosince 2005 mimo jiné usnesla, že by se 
opatření týkající se vlastních zdrojů měla 
řídit celkovým systémem spravedlnosti. Tato 
opatření by proto měla zajistit, v souladu 
s příslušnými závěry zasedání Evropské rady 
konaného ve Fontainebleau v roce 1984, že 
žádný členský stát neponese rozpočtové 
zatížení, které by bylo nadměrné v poměru 
k jeho relativní prosperitě. Je proto vhodné 
zavést ustanovení, která by se vztahovala na 
konkrétní členské státy.

(1) Evropská rada se na svém zasedání 
konaném v Bruselu ve dnech 15. a 16. 
prosince 2005 mimo jiné usnesla, že by se 
opatření týkající se vlastních zdrojů měla 
řídit celkovým systémem spravedlnosti. Tato 
opatření by proto měla zajistit, v souladu 
s příslušnými závěry zasedání Evropské rady 
konaného ve Fontainebleau v roce 1984, že 
žádný členský stát neponese rozpočtové 
zatížení, které by bylo nadměrné v poměru 
k jeho relativní prosperitě. Evropská rada se 
na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 
prosince 2005 usnesla, že kromě značného 
počtu zvláštních ujednání pro jednotlivé 
členské státy na výdajové straně rozpočtu a 
kromě úlevy poskytované Spojenému 
království bude moci Rakousko, Německo, 
Nizozemsko a Švédsko v období 2007 –
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2013 využívat sníženou sazbu 
uplatňovanou na DPH a že Nizozemsko a 
Švédsko budou moci ve stejném období 
využívat hrubého snížení jejich příspěvků 
založených na HND.
V tomto rámci se prozatím, a pouze dokud 
nebude v letech 2008/2009 v procesu 
přezkumu dohodnut nový, spravedlivější a 
transparentnější systém vlastních zdrojů, 
zavádějí ustanovení, která by se vztahovala 
na konkrétní členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Na počátku rozhodnutí je nutno objasnit, kterým členským státům budou uděleny výjimky, co 
tyto výjimky znamenají a že zvláštní ujednání existují také na výdajové straně rozpočtu. Bod 
odůvodnění 8 se proto začleňuje do bodu odůvodnění 1. Dále by mělo být naprosto jasné, že 
EP toto může akceptovat, pouze dokud nebude v rámci přezkumu v letech 2008/2009
dohodnut nový systém vlastních zdrojů.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 11

(11) Evropská rada na svém zasedání ve 
dnech 15. a 16. prosince 2005 vyzvala 
Komisi, aby provedla úplný a rozsáhlý 
přezkum zahrnující všechny aspekty výdajů 
EU a zdrojů a předložila zprávu v roce 
2008/2009. Komise by proto v tomto rámci 
měla provést obecný přezkum fungování 
systému vlastních zdrojů, případně spolu 
s vhodnými návrhy.

(11) Evropská rada na svém zasedání ve 
dnech 15. a 16. prosince 2005 vyzvala 
Komisi, aby provedla úplný a rozsáhlý 
přezkum zahrnující všechny aspekty výdajů 
EU a zdrojů a předložila zprávu v roce 
2008/2009. Komise by proto v tomto rámci 
měla provést obecný přezkum fungování 
systému vlastních zdrojů spolu s vhodnými 
návrhy v souladu s podmínkami 
stanovenými v prohlášení o přezkumu 
finančního rámce přiloženém 
k interinstitucionální dohodě ze dne 
17. května 2006 o rozpočtové kázni a 
řádném finančním řízení.

Or. en

Odůvodnění

Důraz je kladen na body 6 a 8 usnesení Evropského parlamentu o interinstitucionální dohodě. 
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Parlament očekává, že Komise předloží konkrétní návrhy na změny rozhodnutí týkajícího se 
vlastních zdrojů. Proto bylo slovo „případně“ odstraněno. Parlament bude zapojen do všech 
fází přezkumu. Jak strana příjmů, tak strana výdajů vyžadují reformu a Parlament je 
připraven o nich diskutovat.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 11a (nový)

(11a) Evropský parlament ve svém usnesení 
ze dne 17. května 20061 

o interinstitucionální dohodě prohlásil, že 
cílem tohoto přezkumu by mělo být 
dosažení dohody o novém, komplexnějším 
finančním systému, jenž by byl spravedlivý,
životaschopný, pokrokový a transparentní a 
který Unii zajistí schopnost dostát svým 
ambicím pomocí vlastních zdrojů spíše než 
pomocí příspěvků členských států. 
Evropský parlament poukázal na to, že je 
naléhavě třeba reformovat zejména systém 
vlastních zdrojů a stranu výdajů, aby se 
stejné, nepříjemné zkušenosti 
se smlouváním mezi členskými státy 
zabránilo při přípravě příštího finančního 
rámce.
__________________________
1 Přijaté texty, P6_TA(2006)0210.

Or. en

Odůvodnění

Důraz je kladen na body 6 a 8 usnesení Evropského parlamentu o interinstitucionální dohodě. 
Parlament očekává, že Komise předloží konkrétní návrhy ny změny rozhodnutí týkajícího se 
vlastních zdrojů. Proto bylo slovo „případně“ odstraněno. Parlament bude zapojen do všech 
fází přezkumu. Jak strana příjmů, tak strana výdajů vyžadují reformu a Parlament je 
připraven o nich diskutovat.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 11b (nový)
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(11b) Evropský parlament ve svém usnesení 
ze dne 18. května 2006 týkajícím se zprávy 
Komise o roční politické strateii (APS)1 

navíc zdůraznil, že pouze díky úplnému
přehodnocení příjmů, zejména zvedení 
systému skutečných vlastních zdrojů, i 
příjmů, konkrétně zavedení systému 
spolufinancování přímých plateb 
v zemědělství a posun politiky směrem 
k rozvoji venkova, se Evrospké unii podaří 
systém náležitě reorganizovat, aby bylo 
možno dostát výzvám, které současný rychle 
se měnící svět přináší.
__________________________
1 Přijaté texty P6_TA(2006)0221.

Or. en

Odůvodnění

Důraz je kladen na body 6 a 8 usnesení Evropského parlamentu o interinstitucionální dohodě. 
Parlament očekává, že Komise předloží konkrétní návrhy na změny rozhodnutí týkajícího se 
vlastních zdrojů. Proto bylo slovo „případně“ odstraněno. Parlament bude zapojen do všech 
fází přezkumu. Jak strana příjmů, tak strana výdajů vyžadují reformu a Parlament je 
připraven o nich diskutovat.


