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Návrhy týkající se výběru příjmů 
EU jsou slibné, avšak nejdou 
dostatečně daleko  
Systém financování rozpočtu Evropské unie nebyl od roku 1988 významně reformován. Nedávno 
navržené změny způsobu, jakým EU vybírá své příjmy, které pomohou zajistit rovné podmínky 
pro všechny členské státy, jsou obecně krokem správným směrem, avšak ještě je co zlepšovat. 
To je hlavní závěr Evropského účetního dvora, jehož stanovisko k navrhované revizi postupů pro 
výběr příjmů EU bylo dnes vydáno. 
 
Rozpočet Evropské unie má tři hlavní zdroje: tradiční vlastní zdroje (TVZ), vlastní zdroj odvozený 
z hrubého národního důchodu (HND) členských států a další odvozený z daně z přidané hodnoty 
(DPH). V roce 2021 byl systém financování EU reformován a u dvou z těchto zdrojů příjmů (TVZ a 
příspěvek z DPH) byly provedeny určité změny. Byl rovněž zaveden nový vlastní zdroj založený na 
nerecyklovaných plastových obalových odpadech. Hlavním předpisem upravujícím výběr příjmů EU 
je nařízení o poskytování vlastních zdrojů, v němž Evropská komise navrhla některé změny. 
Evropský účetní dvůr (EÚD) některé z těchto změn vítá, avšak upozorňuje na oblasti, v nichž má 
legislativní návrh určité nedostatky. 
 
„Některé z navrhovaných úprav zdrojů příjmů jsou velmi rozumné,“ uvedl člen EÚD odpovědný za 
stanovisko Marek Opioła. „Změny týkající se poskytování vlastních zdrojů EU zajistí členským 
státům větší předvídatelnost a pomohou Evropské komisi snížit administrativní zátěž. Jiné návrhy 
však již tak slibné nejsou. Například navrhované postupy pro řešení sporů se zčásti liší od pravidel 
stanovených v jiných stávajících nařízeních a mohly by zvýšit složitost systému vlastních zdrojů a 
mít dopad na právní jistotu“. 
 
EÚD dále poukazuje na to, že navrhovaná pravidla pro správu částek, které nelze vybrat, systém 
nezjednodušují a není prokázáno, že zvýší efektivnosti výběru příjmů. A v jiných případech, jako 
jsou změny ve správě pokladny, není jednoduše k dispozici dostatek informací, aby bylo možné 
posoudit, jaké výhody nová pravidla přinesou. 
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EÚD obecně vítá navrhované změny způsobu, jak nakládat s platbami členských států v prodlení. 
Konstatuje, že tyto změny pravděpodobně zvýší efektivitu, ačkoli připouští, že počet případů, 
kterých se změny každý rok budou týkat, bude poměrně malý. EÚD upozorňuje, že rozšíření horní 
hranice pro úroky z opožděné platby na staré případy může přinést finanční výhody několika málo 
členským státům.  
 
EÚD ve svém stanovisku navrhuje, jak by bylo možné změny pravidel zlepšit. Doporučuje, aby 
v systému EU pro řešení sporů mezi členskými státy a Komisí v souvislosti s vlastními zdroji byl 
k dispozici jednotný přezkumný postup. Dále navrhuje, aby normotvůrci přehodnotili zavedení 
obecné lhůty pro odečtení nedobytných dluhů z účtů tradičních vlastních zdrojů.  
 
Na závěr EÚD s politováním konstatuje, že v rámci legislativního návrhu na změnu nařízení 
o poskytování vlastních zdrojů nebyla využita možnost celkově sloučit všechna platná ustanovení 
o výběru příjmů EU, což by systém zjednodušilo a učinilo jej transparentnější. 

Základní informace  

Stanovisko č. 2/2021 je k dispozici v angličtině na internetové stránce EÚD. V dohledné době 
budou k dispozici další jazykové verze. Evropský účetní dvůr přispěl do legislativních jednání 
o novém systému financování EU také svým stanoviskem z roku 2018 k návrhu Komise týkajícímu 
se nového systému vlastních zdrojů Evropské unie a stanoviskem z roku 2020 k návrhu zjednodušit  
výpočet prvku DPH v systému financování EU.  
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