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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že súčasný systém vlastných zdrojov Únie nie je pre občanov transparentný a 
nespĺňa ani ciele uvedené v zmluvách, najmä pokiaľ ide o finančnú samostatnosť 
Európskej únie;

2. upozorňuje, že súčasný systém namiesto toho, aby poskytoval EÚ dostatočné finančné 
zdroje na zavádzanie politík, znejasňuje pre európskych občanov financovanie 
Spoločenstva a vedie k rokovaniam o znižovaní prostriedkov medzi členskými štátmi, či 
už ide o čistých prispievateľov alebo príjemcov, na základe princípu tzv. „spravodlivej 
návratnosti“ (juste retour), ktorý je úplným zneuznaním mnohorakých výhod, ktoré 
všetkým partnerom poskytuje ich príslušnosť k Únii, a ktorý je v protiklade s logikou 
súdržnosti;

3. podporuje preto hĺbkové preskúmanie systému financovania Únie (výdavky aj príjmy), 
ktoré sa Komisia zaviazala uskutočniť v rokoch 2008/2009, v súlade so závermi 
Európskej rady z decembra 2005 a s Vyhlásením k preskúmaniu viacročného finančného 
rámca, ktoré tvorí prílohu k medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne a 
riadnom finančnom hospodárení zo 17. mája 2006;

4. považuje za nevyhnutné vytvoriť nový systém vlastných zdrojov Únie, ktorý bude:

– založený na zdrojoch, ktoré budú skutočne vlastné Spoločenstvu, a nie na národných 
príspevkoch do európskeho rozpočtu;

– Únii zabezpečovať dostatočné prostriedky na primerané financovanie jej politík, 
najmä vzhľadom na budúce rozšírenie;

– transparentný a zrozumiteľný;

– podliehať absolútne demokratickému rozhodovaciemu a kontrolnému procesu;

– založený na rovnosti;

5. považuje v tomto ohľade za užitočné postupne zaviesť skutočne vlastné zdroje Únie 
daňovej povahy, ktoré vytvoria priame spojivo medzi občanmi a finančnými 
prostriedkami Spoločenstva, ktoré budú účinné a založené na rovnosti a ktoré nespôsobia 
celkovo vyššiu daňovú záťaž pre poplatníkov;

6. pokiaľ ide o rozhodovacie mechanizmy v oblasti vlastných zdrojov Únie:

– opätovne potvrdzuje svoj súhlas s mechanizmom, o ktorom sa hovorí v európskej 
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ústave, to znamená na jednej strane so základnými ustanoveniami vyjadrenými v 
európskom zákone Rady, vydanom po konzultáciách s Európskym parlamentom a 
schválenom všetkými členskými štátmi v súlade s ich ústavnými predpismi, a na 
druhej strane s vykonávacími predpismi vypracovanými podľa zákona Rady, prijatého 
kvalifikovanou väčšinou po tom, ako ho schválil Parlament;

– pripomína však, že tieto ustanovenia sú neoddeliteľnou súčasťou celkovej dohody v 
oblasti financií Únie, potvrdenej európskou ústavou a založenej na týchto zásadách:

● posledné slovo v oblasti vlastných zdrojov majú členské štáty;

● súčasný finančný výhľad treba prostredníctvom zákona o viacročnom finančnom 
rámci, ktorý si vyžaduje dohodu medzi Radou a Parlamentom, začleniť do zmluvy;

● v rámci ročného rozpočtu treba zrušiť rozlišovanie medzi povinnými a 
nepovinnými výdavkami;

● Parlamentu treba poskytnúť úplnú rozhodovaciu právomoc o celom ročnom 
rozpočte;

7. zdôrazňuje, že neskoršie prehlbovanie európskej politickej integrácie si bude nevyhnutne 
vyžadovať zjednodušenie rozhodovacieho procesu týkajúceho sa vlastných zdrojov, 
s cieľom zvýšiť jeho účinnosť, a takisto bude potrebné poskytnúť Európskemu parlamentu 
právomoc schvaľovať tieto zdroje spoločne s národnými parlamentmi členských štátov, 
aby to bolo v plnej miere rozhodovanie Spoločenstva;

8. sa domnieva, že úspešnosť celej uvedenej revízie si vyžaduje, aby paralelne s reformou 
systému vlastných zdrojov prebehla aj reforma výdavkových cieľov Únie, aby sa 
vzhľadom na vývoj procesu budovania Európy a na základe spoločných úvah Európskeho 
parlamentu, Komisie, Rady a národných parlamentov konsolidovali všetky politiky;

9. preto vyjadruje potešenie z metodológie prijatej spravodajcom gestorského výboru, pokiaľ 
ide o dialóg s národnými parlamentmi, ako aj plodné diskusie, ktoré sa dosiaľ uskutočnili 
v rámci parlamentných fór o budúcnosti Európy.
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