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Návrh stanoviska (PE 374.245v01-00)
Predkladá Gerardo Galeote
O systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Elisabeth Schroedter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 1

(1) Európska rada na svojom zasadnutí 
v Bruseli 15. a 16. decembra 2005 dospela 
medzi iným k záveru, že úpravy vlastných 
zdrojov by sa mali riadiť všeobecným 
cieľom rovnosti. Tieto úpravy by preto mali 
v súlade s príslušnými závermi zo zasadnutia 
Európskej rady vo Fontainebleau v roku 
1984 zabezpečiť, aby žiadny členský štát 
neniesol také rozpočtové zaťaženie, ktoré je 
vzhľadom na jeho relatívnu prosperitu 
nadmerné. Je preto vhodné zaviesť
ustanovenia týkajúce sa konkrétnych 
členských štátov.

(1) Európska rada na svojom zasadnutí 
v Bruseli 15. a 16. decembra 2005 dospela 
okrem iného k záveru, že úpravy vlastných 
zdrojov by sa mali riadiť všeobecným 
cieľom rovnosti. Tieto úpravy by preto mali 
v súlade s príslušnými závermi zo zasadnutia 
Európskej rady vo Fontainebleau v roku 
1984 zabezpečiť, aby žiadny členský štát 
neniesol také rozpočtové zaťaženie, ktoré je 
vzhľadom na jeho relatívnu prosperitu 
nadmerné. Európska rada na svojom 
zasadnutí 15. a 16. decembra 2005 dospela 
k záveru, že okrem značného množstva 
osobitných opatrení pre jednotlivé členské 
štáty, ktoré sa  týkajú výdavkovej časti 
rozpočtu, a okrem zľavy, ktorú využíva 
Spojené kráľovstvo, by sa na Rakúsko, 
Nemecko, Holandsko a Švédsko mali počas 
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obdobia rokov 2007 – 2013  vzťahovať 
znížené sadzby uplatňované na DPH a že 
Holandsku a Švédsku by sa počas tohto 
istého obdobia malo poskytnúť hrubé 
zníženie ich ročných príspevkov založených 
na HND. V tomto rámci sa zatiaľ, kým sa 
v rámci postupu prehodnotenia v rokoch 
2008 – 2009 neschváli spravodlivejší 
a transparentnejší systém vlastných 
zdrojov, zaviedli ustanovenia týkajúce sa 
konkrétnych členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby sa na začiatku rozhodnutia jasnejšie stanovilo, ktorým členským štátom sa 
výnimky udeľujú, čo tieto výnimky znamenajú, ako aj to, že tiež existujú osobitné dohody 
o výdavkovej strane rozpočtu. Odôvodnenie 8 sa preto začleňuje do odôvodnenia 1. Okrem 
toho by malo byť nadovšetko zrejmé, že EP to môže uznávať iba do schválenia nového 
systému v rámci prehodnotenia v rokoch 2008 – 2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Elisabeth Schroedter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 11

(11) Európska rada na svojom zasadnutí 15. 
a 16. decembra vyzvala Komisiu, aby 
uskutočnila úplné a široké prehodnotenie, 
ktoré by zahŕňalo všetky aspekty výdavkov a 
zdrojov EÚ a podala o ňom správu v rokoch 
2008/2009. V tomto rámci by Komisia mala 
vykonať všeobecné prehodnotenie 
fungovania systému vlastných zdrojov, 
ktorého súčasťou budú, ak to bude potrebné,
vhodné návrhy.

(11) Európska rada na svojom zasadnutí 15. 
a 16. decembra vyzvala Komisiu, aby 
uskutočnila úplné a široké prehodnotenie, 
ktoré by zahŕňalo všetky aspekty výdavkov 
a zdrojov EÚ a podala o ňom správu 
v rokoch 2008/2009. V tomto rámci by 
Komisia mala vykonať všeobecné 
prehodnotenie fungovania systému 
vlastných zdrojov, ktorého súčasťou budú 
vhodné návrhy, v súlade s podmienkami 
stanovenými vo vyhlásení k prehodnoteniu 
finančného rámca, ktoré sa nachádza 
v prílohe Medziinštitucionálnej dohody 
o rozpočtovej disciplíne a riadnom 
finančnom hospodárení zo 17. mája 2006.

Or. en
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Odôvodnenie

Upozornenie na odseky 6 + 8 uznesenia EP o medziinštitucionálnej dohode.  Parlament od 
Komisie očakáva, aby predložila konkrétne návrhy na zmeny v rozhodnutí o vlastných 
zdrojoch.  Výraz „ak to bude potrebné“ sa preto vypustil.  Parlament bude do prehodnotenia 
zapojený vo všetkých fázach.  Oblasť výdavkov, ako aj príjmov, potrebuje reformu a 
Parlament je v tomto smere otvorený diskusiám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Elisabeth Schroedter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 11 a (nové)

11 a) Európsky parlament vo svojom 
uznesení zo 17. mája 2006 1 o tejto 
medziinštitucionálnej dohode uviedol, že 
cieľom tohto prehodnotenia by malo byť 
dosiahnutie dohody o novom všeobecnom 
finančnom systéme, ktorý by bol 
spravodlivý, optimistický, progresívny 
a transparentný a ktorý by mal zabezpečiť, 
aby Únia dokázala zjednotiť svoje ambície 
skôr s vlastnými zdrojmi ako príspevkami 
členských štátov, a poukázal na 
skutočnosť, že je nevyhnutné, aby sa 
urýchlene vykonala reforma predovšetkým 
systému vlastných zdrojov, ako aj 
výdavkovej strany rozpočtu, s cieľom 
vyhnúť sa rovnakým nepríjemným 
skúsenostiam, pokiaľ ide o vyjednávanie 
členských štátov o podmienkach ďalšieho 
finančného rámca.
__________________________
1 Prijaté texty z toho dňa, P6_TA(2006)0210.

Or. en

Odôvodnenie

Upozornenie na odseky 6 + 8 uznesenia EP o medziinštitucionálnej dohode.  Parlament od 
Komisie očakáva, aby predložila konkrétne návrhy na zmeny v rozhodnutí o vlastných 
zdrojoch.  Výraz „ak to bude potrebné“ sa preto vypustil.  Parlament bude do prehodnotenia 
zapojený vo všetkých fázach.  Oblasť výdavkov, ako aj príjmov, potrebuje reformu a 
Parlament je v tomto smere otvorený diskusiám.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Elisabeth Schroedter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 11 b (nové)

11b) Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 18. mája 2006 o ročnej správe 
Komisie o politickej stratégii (APS) 1 okrem 
toho zdôraznil, že iba komplexné opätovné 
vyhodnotenie príjmov, predovšetkým 
zavedenie systému skutočných vlastných 
zdrojov, a výdavkov, predovšetkým 
zavedenie spolufinancovania priamych 
platieb v oblasti poľnohospodárstva, ako aj 
posun zamerania politiky na rozvoj vidieka, 
umožní Európskej únii „reorganizovať 
starý systém“ s cieľom úspešne čeliť 
výzvam nášho rýchlo sa meniaceho sveta.
__________________________
1 Prijaté texty z toho dňa, P6_TA(2006)0221.

Or. en

Odôvodnenie

Upozornenie na odseky 6 + 8 uznesenia EP o medziinštitucionálnej dohode.  Parlament od 
Komisie očakáva, aby predložila konkrétne návrhy na zmeny v rozhodnutí o vlastných 
zdrojoch.  Výraz „ak to bude potrebné“ sa preto vypustil.  Parlament bude do prehodnotenia 
zapojený vo všetkých fázach.  Oblasť výdavkov, ako aj príjmov, potrebuje reformu a 
Parlament je v tomto smere otvorený diskusiám.


