
PA\642524CS.doc PE 382.347v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro ústavní záležitosti

PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ
2006/2205(INI)

6. 12. 2006

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro ústavní záležitosti

pro Rozpočtový výbor

k budoucnosti vlastních zdrojů Evropské unie
(2006/2205(INI))

Navrhovatel: Carlos Carnero González



PE 382.347v01-00 2/4 PA\642524CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\642524CS.doc 3/4 PE 382.347v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že stávající systém vlastních zdrojů Unie není průhledný pro občany a 
nesplňuje cíle stanovené ve Smlouvách, zejména pokud jde o zajištění finanční 
nezávislosti Unie;

2. zdůrazňuje, že stávající systém místo, aby EU poskytoval dostatečné vlastní zdroje pro 
provádění jejích politik, znesnadňuje občanům pochopit systém financování Společenství 
a vede k jednáním o snížení mezi členskými státy – ať jsou přispěvateli či čistými příjemci 
– na základě zásady „spravedlivé návratnosti“, která zcela přehlíží četné výhody, jež 
jednotliví partneři Společenství čerpají díky své příslušnosti k EU, a odporuje jakékoli 
logice soudržnosti;

3. podporuje proto důkladnou revizi systému financování Unie (jak výdajů, tak i příjmů), 
kterou se Komise zavázala provést v letech 2008–2009 v souladu s dohodami Rady 
Evropy z prosince 2005 a podle prohlášení o přezkumu finančního rámce, které je 
připojeno k Interinstitucionální dohodě o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení ze 
dne 17. května 2006;

4. Považuje za nutné zavést nový systém vlastních zdrojů EU, který by:

− byl založen na skutečných vlastních zdrojích Společenství a nikoli na příspěvcích 
členských států do rozpočtu Společenství; 

− zajistil Evropské unii dostatečné zdroje pro odpovídající financování jejích politik, 
a to zejména s ohledem na budoucí rozšíření;

− byl transparentní a srozumitelný;

− podléhal naprosto demokratickému postupu přijímání rozhodnutí a kontroly;

− byl spravedlivý;

5. za tímto účelem považuje za vhodné postupně zavést skutečný vlastní zdroj Unie daňové 
povahy, který by vytvořil přímý vztah mezi občany a finančními prostředky Společenství, 
byl účinný, spravedlivý a nepředstavoval by celkové vyšší zatížení daňových poplatníků.

6. V souvislosti s rozhodovacími mechanismy v oblasti vlastních zdrojů

− potvrzuje svůj souhlas se systémem, který stanoví evropská Ústava, tedy s tím, aby 
na jedné straně základní ustanovení obsahoval evropský zákon, který by přijala 
Rada po konzultaci s EP a po schválení všemi členskými státy na základě jejich 
příslušných ústavních pravidel a aby na druhé straně prováděcí opatření stanovoval 
zákon, který by Rada přijala kvalifikovanou většinou po schválení EP; 
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− připomíná však, že tato ustanovení tvoří nedílnou součást celkové dohody v oblasti 
financí EU, která je uvedena v evropské Ústavě a vychází z následujících prvků:

● ponechání posledního slova v otázce vlastních zdrojů členským státům; 

● začlenění stávajícího finančního výhledu do Smlouvy prostřednictvím zákona o 
víceletém finančním rámci, které vyžaduje dohodu mezi Radou a EP,

● vypuštění rozlišení mezi povinnými a nepovinnými výdaji v ročním rozpočtu;

● přiznání rozhodovací pravomoci Evropskému parlamentu v otázce celého 
ročního rozpočtu;

7. zdůrazňuje, že další prohlubování evropské politické integrace bude nutně vyžadovat 
zjednodušení postupu přijímání rozhodnutí o vlastních zdrojích tak, aby byl účinnější, a 
přiznat EP pravomoc tyto zdroje  společně s národními parlamenty členských států 
schvalovat, aby se tento postup odehrával zcela na úrovni Společenství;

8. domnívá se, že úspěch celé této revize vyžaduje, aby byly společně s reformou systému 
vlastních zdrojů znovu stanoveny výdajové cíle EU za účelem posílení všech jejích politik 
s ohledem na vývoj procesu budování Evropy a na základě společné úvahy EP, Komise, 
Rady a národních parlamentů;

9. vítá proto metodu, kterou zvolil zpravodaj, pokud jde o dialog s národními parlamenty, 
stejně jako plodné diskuse, jež se o budoucnosti Evropy dosud uskutečnily v rámci 
parlamentních fór.


