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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska rada na svojej schôdzi z 15. a 16. decembra 2005 požiadala Európsku komisiu, aby 
predložila návrh nového rozhodnutia o vlastných zdrojoch Európskej únie, ako aj upravenú
verziu pracovného dokumentu o britskej zľave, s cieľom realizovať jej závery, pokiaľ ide o 
financovanie Únie, a zabezpečiť, aby opatrenia týkajúce sa vlastných zdrojov boli v súlade so 
zásadou rovnosti a progresívnosti. Tieto úpravy preto musia v súlade so závermi zo zasadnutia 
Európskej rady vo Fontainebleau v roku 1984 zabezpečiť, aby žiadny členský štát neniesol 
rozpočtové zaťaženie, ktoré by bolo vzhľadom na jeho relatívnu prosperitu nadmerné.

V hlavnej časti uvedeného návrhu Komisie sa podrobne opisujú technické opatrenia potrebné
na prispôsobenie súčasných právnych predpisov týkajúcich sa vlastných zdrojov s cieľom 
uplatniť osobitné opatrenia v prospech Nemecka, Rakúska, Holandska a Švédska, rovnako ako 
aj spôsob výpočtu korekčného mechanizmu pre Spojené kráľovstvo pri zohľadnení znížení, o 
ktorých sa rozhodlo s cieľom zabezpečiť, aby sa Spojené kráľovstvo plne podieľalo na 
nákladoch prebiehajúceho rozšírenia.

Vlastné zdroje Únie sa považujú za „zdroj financovania, ktorý je odlišný a nezávislý od 
členských štátov“. Základom vlastných zdrojov Únie sú teda tradične clá. Poľnohospodárske 
poplatky, odvody z produkcie cukru a DPH od roku 1988 doplnil zdroj založený na HND 
(hrubom národnom dôchodku). Súčasný návrh túto situáciu nemení.

Globalizácia a následné zníženie colných poplatkov však malo za následok, že zdroj založený
na HND je v súčasnosti hlavným zdrojom financovania veľkej väčšiny rozpočtu, určovania
hornej hranice základne DPH, a čo je najdôležitejšie, stanovovania celkových príjmov, ktoré
môže Spoločenstvo prijať. Následkom tohto vývoja mechanizmus vlastných zdrojov v podstate 
stratil význam a stal sa zastaraným. Ak sa nezmení, prehĺbi sa nedostatočnosť zdrojov, ktoré
Únia potrebuje, aby mohla počas nasledujúcich rokov plniť svoje úlohy a dosiahnuť svoje ciele.
Je potrebné navrhnúť nový systém vlastného financovania, ktorý by bol zrozumiteľný, 
transparentný a zabezpečil by dostatočný príjem pre Úniu na mnoho rokov.

Vzhľadom na to Európska rada v decembri vyzvala Komisiu, aby vykonala úplnú a širokú
kontrolu zahŕňajúcu všetky stránky výdavkov a zdrojov EÚ; je nesmierne dôležité, aby 
vyhlásenie, ktoré je prílohou nedávno uzavretej medziinštitucionálnej dohody, osobitne 
zabezpečilo, aby sa Parlament úzko zapojil do vykonania tejto kontroly.

V tejto súvislosti je zrejmé, že je možné navrhnúť nové dynamické zdroje príjmov Únie. Ostáva 
určiť typ finančného nástroja alebo balíka finančných mechanizmov, ktorý bol pre budúce 
potreby najvhodnejší. Každý takýto návrh by mal ako ústredný prvok zachovať platby 
členských štátov založené na percente HND a na ich pomernom bohatstve. Malo by sa počítať
aj s doplnkovými zdrojmi, ktoré pozostávajú z kombinácie finančných nástrojov, ako napr. 
percento DPH, podiel na zisku podnikov či percento dane z príjmu.
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1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do 
svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 11

(11) Európska rada na svojom zasadnutí 15. 
a 16. decembra vyzvala Komisiu, aby uskuto
čnila 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 uskuto
čnila 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. Komisia by mala pri 
vykonávaní tejto kontroly a vypracovávaní
svojich návrhov zohľadniť prácu a odporú
čania Európskeho parlamentu v súlade s 
požiadavkami vyhlásenia pripojeného k 
medziinštitucionálnej dohode medzi 
Európskym parlamentom, Radou a 
Komisiou o rozpočtovej disciplíne a 
správnom finančnom riadení z roka 2006.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 9



PA\616471SK.doc 5/5 PE 374.245v01-00

SK

V rámci úplného a širokého prehodnotenia, 
ktoré pokrýva všetky aspekty výdavkov 
a zdrojov EÚ, o ktorom podá správu 
v rokoch 2008 - 2009, Komisia vykoná v
šeobecné prehodnotenie systému vlastných 
zdrojov, ktorého súčasťou budú, ak to bude 
potrebné, vhodné návrhy.

V rámci úplného a širokého prehodnotenia, 
ktoré pokrýva všetky aspekty výdavkov a 
zdrojov EÚ, o ktorom podá správu v rokoch 
2008 – 2009, Komisia vykoná všeobecné
prehodnotenie systému vlastných zdrojov, 
ktorého súčasťou budú, ak to bude potrebné, 
vhodné návrhy. Komisia pri vykonávaní
tejto kontroly a vypracovávaní svojich 
návrhov zohľadní prácu a odporúčania 
Európskeho parlamentu v súlade s po
žiadavkami vyhlásenia pripojeného k 
medziinštitucionálnej dohode medzi 
Európskym parlamentom, Radou a 
Komisiou o rozpočtovej disciplíne a 
správnom finančnom riadení z roka 2006.


