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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Na své schůzi dne 15. a 16. prosince 2005 Evropská rada požádala, aby Evropská komise p
ředložila jednak návrh nového rozhodnutí o vlastních zdrojích Evropské unie a jednak 
upravené znění pracovního dokumentu věnovaného britskému rabatu s cílem provést závěry
Rady ohledně financování Unie a zajistit, že se opatření týkající se vlastních zdrojů Unie budou 
řídit zásadou spravedlnosti a postupnosti. Tato opatření pak musí – v souladu s závěry 
Evropské rady z Fontainebleau z roku 1984 – zaručit, že žádný členský stát neponese rozpo
čtové zatížení, které by bylo nadměrné v poměru k jeho relativní prosperitě.

Hlavní část výše uvedeného návrhu Komise obsahuje podrobnosti o technických opatřeních 
nutných pro přizpůsobení současných právních předpisů o vlastních zdrojích tak, aby bylo mo
žno uskutečnit zvláštní opatření ve prospěch Německa, Rakouska, Nizozemska a Švédska a 
uplatňovat metodu výpočtu opravy pro Spojené království, které zohledňuje snížení dohodnutá
s cílem zajistit, že se Spojené králství bude plně podílet na nákladech probíhajícího rozšiřování
EU.

Vlastní zdroje Unie se považují za „zdroj financí oddělený od členských států a nezávislý na 
nich“. Základem vlastních zdrojů Unie tradičně byla cla, dále zemědělské dávky, dávky z cukru 
a DPH, které byly v roce 1988 doplněny zdrojem založeným na HND. Tento stav zůstává
tímto návrhem nedotčen.

Avšak globalizace a z ní plynoucí snížení cel způsobilo, že zdroj založený na HND se stal 
hlavním zdrojem financování, z něhož pochází největší část rozpočtu, který určuje horní hranici 
základu DPH a stanoví strop celkových vlastních zdrojů, jež může Společenství získat. V d
ůsledku tohoto vývoje je mechanismus vlastních zdrojů značně překonaný a zastaralý. Nebude-
li změněn, prohloubí se nedostatečnost zdrojů, které Unie potřebuje, aby mohla dostát úkolům, 
jimž bude v nadcházejících letech čelit, a aby dosáhla svých cílů. Je třeba navrhnout nový
systém financování, který bude srozumitelný, transparentní a který dokáže Unii zajistit dostate
čný příjem po mnoho let.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vyzvala prosincová Evropská rada Komisi, aby 
provedla dalekosáhlý přezkum všech hledisek výdajů a zdrojů EU. Zvláště významná je skute
čnost, že prohlášení připojené k nedávno uzavřené interinstitucionální dohodě výslovně vy
žaduje, aby do přezkumu byl úzce zapojen Evropský parlament.

V této souvislosti je jasné, že lze navrhnout nové dynamické zdroje příjmů Unie. Je třeba určit 
takový druh finančního nástroje či soubor finančních mechanismů, které by byly pro 
nadcházející potřeby nejvhodnější. Jakýkoli takový návrh by měl jako hlavní prvek zachovat 
platby členských států založené na procentu jejich HND a na jejich poměrném bohatství. Je 
rovněž možno stanovit doplňkové zdroje sestávající z kombinace finančních nástrojů, jako je 
procento DPH, podíl z výnosů podniků nebo procento daně z příjmů.
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1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do své zprávy 
začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 11

(11) Evropská rada na svém zasedání ve 
dnech 15. a 16. prosince 2005 vyzvala 
Komisi, aby provedla úplný a rozsáhlý p
řezkum 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 p
řezkum 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. Při provádění tohoto p
řezkumu a při práci na svých návrzích by 
Komise měla zohlednit úsilí a doporučení
Evropského parlamentu, a to v souladu 
s podmínkami uvedenými v prohlášení p
řipojeném k interinstitucionální dohodě  z 
roku 2006  mezi Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí o rozpočtové kázni a 
řádném finančním řízení.

Pozměňovací návrh 2
Článek 9
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Komise v rámci úplného a rozsáhlého p
řezkumu zahrnujícího všechny aspekty výdaj
ů EU a zdrojů, ohledně nichž předloží zprávu 
v roce 2008/2009, provede obecný přezkum 
systému vlastních zdrojů, případně spolu 
s vhodnými návrhy.

Komise v rámci úplného a rozsáhlého p
řezkumu zahrnujícího všechny aspekty výdaj
ů EU a zdrojů, ohledně nichž předloží zprávu 
v roce 2008/2009, provede obecný přezkum 
systému vlastních zdrojů, případně spolu 
s vhodnými návrhy. Při provádění tohoto p
řezkumu a při práci na svých návrzích by 
Komise měla zohlednit úsilí a doporučení
Evropského parlamentu, a to v souladu 
s podmínkami uvedenými v prohlášení p
řipojeném k interinstitucionální dohodě  
roku 2006  mezi Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí o rozpočtové kázni a 
řádném finančním řízení.


