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Anotace 

Bakalářská práce „Evropský parlament a jeho role ve schvalovacích 

procesech rozpočtu Evropské unie“ pojednává na příkladu vyjednávání 

Víceletého finančního rámce 2007-2013 a rozpočtů Evropské unie pro roky 

2008 a 2009 o roli, kterou Evropský parlament hraje ve schvalovacích 

procesech rozpočtu Evropské unie. V práci je popsán a ve vztahu k prioritám 

Evropského parlamentu zanalyzován rozhodovací proces výše zmíněných tří 

dokumentů. Na základě provedené analýzy je potvrzena hypotéza, že 

Evropský parlament prosazoval v rámci vyjednávání Víceletého finančního 

rámce 2007-2013 a rozpočtů Evropské unie pro roky 2008 a 2009 kontinuální 

priority. Těmito prioritami bylo posílení pozice Evropského parlamentu 

v rozpočtovém rozhodovacím procesu, alokování dostatečných finančních 

prostředků na politické priority Evropského parlamentu (naplnění cílů 

Lisabonské strategie, posílení pozice Evropské unie jako globálního hráče, 

realizace Haagského programu 2005-2010 a posílení evropského občanství) a 

zlepšení implementace rozpočtu s důrazem na posílení transparentnosti a  

snížení administrativní zátěže. Role Evropského parlamentu byla především 

důležitá v kvalitativní rovině evropských rozpočtů. Vzhledem k nastavení 

příjmové stránky rozpočtů Evropské unie, které dominují její členské státy, 

byla role Evropského parlamentu v kvantitativní rovině rozpočtů velmi 

omezena.  

 

Annotation 

Bachelor thesis „European Parliament and its role in the budgetary 

negotiation processes of the European Union“ deals with the role that the 

European Parliament played during the negotiation processes of the Multi-

annual Financial Framework 2007-2013 and the budgets 2008 and 2009. In 

the thesis, there is described and in relation to the priorities of the European 

Parliament analyzed the negotiation process of these three documents. Based 

on this analysis, a hypothesis that the European Parliament advocated for 

continual priorities during the negotiations of the Multi-annual Financial 

Framework 2007-2013 and the budgets 2008 and 2009 is verified. Among 

these priorities were strengthening of the position of the European parliament 
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in the budgetary negotiation processes, allocation of adequate financial 

resources for the political priorities of the European parliament (completing of 

the Lisbon strategy’s goals, strengthening the position of the European Union 

as a global player, realization of Haag Program 2005-2010 und promotion of 

European citizenship) and better implementation of the European budget 

focused on achieving more transparency and reducing the administrative 

burden. The role of the European parliament was especially important in the 

qualitative level of the European budgets. With regard to the income side of 

the European budgets that is dominated by the member states of the European 

Union, the role of the European Parliament in the quantitative level of the 

European budgets was marginal.  

 

Klíčová slova 

Evropská unie, rozpočet, finanční perspektiva, Evropský parlament, priority, 

rozhodovací proces, finanční řízení  

 

Keywords 

European Union, budget, financial perspective, European Parliament, priority, 

decision-making process, financial management 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 8 

Seznam zkratek 

 

ABB Activity Bases Budgeting 

APS Annual Policy Strategy 

CIP Rámcový program pro konkurenceschopnost a 

inovaci 

COBU Rozpočtový výbor Evropského parlamentu 

DPH    Daň z přidané hodnoty 

Ecofin    Rada pro hospodářství a finanční záležitosti  

ESUO    Evropské společenství uhlí a oceli 

ETAP    Akční plán pro environmentální technologie 

EU    Evropská unie 

EUR    Euro 

Euratom   Evropské společenství pro atomovou energii 

FP7    Sedmý výzkumný program EU 

GMES    Globální monitoring životního prostředí a  

bezpečnosti 

GAERC   Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy  

HNP    Hrubý národní produkt 

LLL    Program celoživotního vzdělávání  

PDB    Předběžný návrh rozpočtu 

SME    Malé a střední podniky 

SZP    Společná zemědělská politika 

SZBP    Společná zahraniční a bezpečnostní politika 
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TEN’s    Trans-evropské sítě 
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Úvod 

Tato práce je zaměřena na Evropský parlament a jeho roli ve 

schvalovacích procesech rozpočtu Evropské unie. Evropský parlament, jako 

jediný přímo volený reprezentant občanů Evropské unie se od počátku své 

existence snaží posilovat své pravomoci v rozhodovacích procesech Evropské 

unie. V rámci rozpočtových pravomocí je tato snaha obzvláště dobře patrná, 

jelikož vedla v osmdesátých letech k několika rozpočtovým krizím a 

následnému zavedení mechanismu víceletého finančního plánování rozpočtů 

Evropské unie v roce 1988. S postupným prohlubováním evropského 

integračního procesu, rozšiřováním množství politik spadajících do 

působnosti Evropského společenství/Evropské unie i rozšířením 

schvalovacího procesu rozpočtů Evropské unie o víceleté finanční plánování 

se stal celý rozpočtový schvalovací proces nesmírně komplexním a složitým 

systémem. Zároveň s tím došlo k rozšiřování pravomocí Evropského 

parlamentu v rozpočtových procedurách.  

V akademickém prostředí se v oblasti financování Evropské unie 

věnuje pozornost širokému spektru témat. V prvé řadě jde o popis 

jednotlivých procedur a metod (ze zahraničních autorů např. Brigid Laffan, 

Johannes Lindner, Iain Begg či Guillaume Cavaroc, v českém akademickém 

prostředí Petr König a Lubor Lacina), dále je pozornost věnována zejména 

roli Rady a pozici jednotlivých členských států při vyjednávání víceletých 

finančních rámců a ročních rozpočtů (např. Sebastian Grönning, Peter Becker, 

Joachim Schild, Jonas Eriksson, Tamás Szemlér), vlivu rozšíření Evropské 

unie na její financování (např. Alan Mayhew, Heikki Kauppi, Mika 

Windgrén) a  konkrétním problematickým bodům v nastavení financování 

Evropské unie, jako např. britskému rabatu, reformě Společné zemědělské 

politiky a reformě systému vlastních zdrojů (např. Peter Becker, Berthold 

Busch, Jacques Le Cacheux). Právě otázka reformy financování Evropské 

unie vévodí v poslední době akademickým pracím v této oblasti, jelikož je 

v roce 2009 očekávána zpráva Komise o nastavení Víceletého finančního 

rámce 2007-2013 a návrh na jeho reformu. Doposud ale nebyla věnována 

větší pozornost analýze role Evropského parlamentu v rozpočtových 

rozhodovacích procedurách. Okrajově se této problematice ve svých pracích 
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věnují Peter Becker a Joachim Schild, nicméně nelze zde hovořil o 

systematickém výzkumu. 

S ohledem na tuto mezeru v dosavadním akademické výzkumu je tato 

bakalářská práce omezena pouze na roli Evropského parlamentu 

v rozpočtových rozhodovacích procedurách. Cílem této práce je popsat roli 

Evropského parlamentu v rozpočtových schvalovacích procesech, konkrétně 

rozhodování o Víceletém finančním rámci 2007-2013 a ročních rozpočtech 

Evropské unie 2008 a 2009. Konkrétně bude tato práce analyzovat, jaké 

priority prosazoval Evropský parlament během vyjednávání Víceletého 

finančního rámce 2007-2013 a zdali se ve stejných oblastech pokusil ovlivnit 

i podobu rozpočtů pro rok 2008 a 2009. Na základě podrobného průzkumu 

dané problematiky a konzultace s vedoucí této bakalářské práce tak došlo 

k zúžení původního cíle bakalářské práce oproti předloženému projektu. 

Hlavním důvodem této změny byla nedostupnost dat, na základě kterých by 

mohla být výzkumná otázka a hypotéza uvedená v projektu dostatečně 

vědecky verifikována. V rámci zúženého zaměření bakalářské práce byla 

stanovena nová hypotéza, že Evropský parlament měl pro rozpočtové období 

2007-2013 kontinuální rozpočtové priority, které jsou určeny ve víceletém 

finančním rámci a dále prosazovány v ročních rozpočtech.  

Pojmem priorita je v této práci definován jako požadavek Evropského 

parlamentu mající „přednost a prvenství“1 a bude v této práci zkoumán na 

dvou úrovních. Jednak budou jako priority označeny požadavky Evropského 

parlamentu, které ve svých rezolucích a prohlášeních svých představitelů pro 

oblast rozpočtové politiky sám jako své priority deklaroval. Tyto priority 

budou označeny jako obecné priority. Dále bude jako priorita chápán takový 

požadavek Evropského parlamentu, na který se zaměřil během vyjednávání a 

tvořil hlavní linii jeho požadavků během celého rozhodovacího procesu. Tyto 

priority budou zjišťovány zejména pomocí interview se zástupci Evropského 

parlamentu zodpovědnými za rozpočtovou politiku a budou označeny za 

hlavní priority.  

Hlavním metodologickým přístupem v předkládané práci bude 

obsahová analýza oficiálních dokumentů Evropského parlamentu, při které 

                                                 
1  Kolektiv pod vedením Jiřího Krause (2005) �ový akademický slovník cizích slov. Praha: 
Academia. 
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budou za pomoci parafrázování a generalizace jako prostředku pro redukci 

definovány hlavní priority. Další metodou budou interview s představiteli 

Evropského parlamentu, ve kterých bude hlavní důraz kladen na získání 

informací o prioritách prosazovaných během samotného vyjednávání. 

Závěrem bude provedeno srovnání jednotlivých priorit s cílem potvrdit či 

vyvrátit předloženou hypotézu.     

V předkládané práci bude nejprve zanalyzován Víceletý finanční 

rámec 2007-2013 a poté bude pozornost věnována ročním rozpočtům 2008 a 

2009. Oba rozhodovací procesy budu analyzovány odděleně, jelikož se jedná 

o dvě nezávislé rozhodovací oblasti, které se řídí jinými pravidly. 

Východiskem této práce je, že víceletý finanční rámec stanovuje hlavní 

politické priority pro dané období a zároveň určuje strukturální a finanční 

parametry pro roční rozpočty. Proto bude v této práci věnována větší 

pozornost právě Víceletému finančnímu rámci.  

Při analýze Víceletého finančního rámce 2007-2013 budou nejprve 

definovány vnější a vnitřní faktory, které mohly priority Evropského 

parlamentu ovlivnit. Poté bude popsán samostatný rozhodovací proces, jehož 

nastavení má na tvorbu priorit Evropského parlamentu také vliv. Jelikož není 

vyjednávací proces finančních rámců Evropské unie právně zakotven, bude 

popsán přímo vyjednávací proces pro Víceletý finanční rámec 2007-2013. 

Poté budou definovány priority Evropského parlamentu na základě výše 

zmíněného metodického postupu. 

Při analýze ročních rozpočtů 2008 a 2009 bude aplikován podobný 

postup jako při analýze Víceletého finančního rámce 2007-2013. Jelikož je 

ale u ročních rozpočtů na základě čl. 272 Smlouvy o založení Evropského 

společenství jasně stanoven průběh a náležitosti tohoto rozhodovacího 

procesu, bude rozhodovací proces popsán pouze dle jeho právně daného 

nastavení, které je pro oba roky totožné.  
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1. Financování Evropské unie 

Financování Evropské unie je velmi komplexní systém, který pokrývá 

síť politik a administrativních struktur Evropské unie a vzhledem k dynamice 

procesu evropské integrace prochází neustálým vývojem. V současné době 

jsou hlavními dvěma mechanismy finančního řízení Evropské unie víceleté 

finanční rámce a roční rozpočty.  

V porovnání s národními rozpočty jednotlivých členských států, které 

v průměru dosahují výše 45% HNP EU, je rozpočet Evropské unie 

zanedbatelný, jelikož dosahuje průměrně pouze výše 1% HNP EU.2 To je 

dáno zejména tím, že převážná většina politik sociálního státu3 zůstala na 

národní úrovni.4 V kompetenci národních států zůstaly také hlavní 

mechanismy pro makroekonomickou stabilizaci finančních systémů 

členských států Evropské unie. Jelikož nemá Evropská unie společnou 

fiskální politiku, nejedná se o fiskální federaci, což je další důležitý faktor, 

který vysvětluje současný charakter evropských rozpočtů.  

Výše evropského rozpočtu je značně omezená i v porovnání s rozpočty 

jiných podobně velkých politických útvarů. Například rozpočet Spojených 

států amerických se pohybuje okolo 20% HNP USA. Tento rozdíl vychází 

především z toho, že Evropská unie nemá federativní uspořádání. Důsledkem 

současné omezené výše evropského rozpočtu je pak omezené pole působnosti 

Evropské unie jako celku. Jelikož je Evropská unie právně povinna 

zachovávat výdaje v limitech daných vlastními zdroji a dle Smlouvy o 

založení Evropského společenství nesmí být přijat rozpočet se schodkem, je 

jedinou možností jak rozšířit finanční kapacity Evropské unie politická 

domluva jejích členských států. S ohledem na postupné prohlubování 

evropského integračního procesu vyvstávají stále větší tlaky na navýšení 

evropského rozpočtu, které ale doposud nebyly vyslyšeny. 

Aktéry podílejícími se na rozpočtovém rozhodovacím procesu jsou 

tzv. „dvě rozpočtová ramena“ Rada resp. Evropská rada a Evropský 

parlament. Kromě těchto dvou rozpočtových autorit se na rozhodovacím 

                                                 
2 Nugent, Neil (2006) The Government and Politics of the European Union. New York: 
Palgrave Macmillan. str. 453. 
3 Zejména sociální a zdravotnická politika.   
4 Lindner Johannes (2006) Conflict and Change in EU Budgetary Politics. New York: 
Routledge. str.3. 
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procesu podílí i Komise, která plní svoji obecnou smluvně danou funkci 

iniciátora legislativních i nelegislativních aktů a iniciuje návrh víceletého 

finančního rámce a předběžný návrh rozpočtu. Role Komise je ovšem značně 

omezená, jelikož má velmi malý vliv na rozhodování v Radě.5 Hlavními 

aktéry rozpočtové rozhodovací procedury jsou tak Rada resp. Evropská rada a 

Evropský parlament. V rámci různých konstelací Rady jsou hlavními aktéry 

Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC), která má 

koordinační úlohu; Rada pro rozpočet, která je zodpovědná za schvalování 

ročních rozpočtů; Rada pro hospodářství a finanční záležitosti (Ecofin), která 

kontroluje zachování rozpočtové disciplíny a Maastrichtských kritérií a Rada 

pro zemědělství, která se zabývá největší výdajovou části rozpočtu, 

Společnou zemědělskou politiku. Konečné rozhodnutí je nicméně stanoveno 

až na zasedání hlav států členských zemí, Evropské radě.6 Hlavními aktéry 

jsou zde členské státy Evropské unie. V Evropském parlamentu je agenda 

ročních rozpočtů a víceletých finančních rámců přidělena Rozpočtovému 

výboru (COBU), který má při vyjednáváních klíčovou roli.  

   Právně upravuje financování evropských politik a institucí Smlouva 

o založení Evropského společenství, Hlava II, Článek 268 – 280. Tato 

ustanovení se ale týkají pouze ročních rozpočtů Evropské unie a nijak 

nepokrývají víceletý finanční rámec, který není doposud nijak zakotven v 

primárním evropském právu a jehož ustavení a dodržování nemůže být nijak 

vynucováno.7 “Kromě rozhodnutí o finančním stropu příjmů je závaznost 

finančního rámce dána pouze politickou vůlí aktérů řídit se společně 

dohodnutým institucionálním a distributivním rámcem.”8  

 

 

 

 

                                                 
5 Gröning, Sebastian (2007) Verhandlungsprozesse in der Europäischen Union. Das Beispiel 
der finanziellen Vorschau. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller e.K. und Lizenzgeber. str. 
11. 
6 Laffan, Brigid, Lindner, Johannes (2005): The budget. Who get's what,when and how? in 
H.Wallace, W.Wallace, M.A. Pollack, s, 5th edn, Oxford:Oxford university, str. 196. 
7 Monar, Jorg (1994) Interinstitutional agreements: The Phenomenon and its new Dynamics 
after Maastricht. Common Market Law Review, 31, str. 693-719. 
8 Lindner (2006), str. 5. 
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1.1   Historie schvalování rozpočtů a vývoj pravomocí  

Evropského parlamentu 

Finanční řízení bylo nedílnou součástí fungování všech 

institucionálních forem, které se postupně vyvíjely během evropského 

integračního procesu. Od ustavení Evropského společenství uhlí a oceli 

(ESUO) lze definovat tři různé etapy rozpočtových politik a rozhodovacích 

procesů. Jedná se o období roztříštěné rozpočtové politiky (1952-1970), 

období dominance rozpočtových bitev (1970-1988)9 a  období 

stabilizovaného rozpočtového vyjednávání (1988-dodnes).  

 V prvním období vedle sebe existovalo několik různých rozpočtů, 

které byly financovány ze systému příspěvků členských států. Od roku 1952 

existoval administrativní a operativní rozpočet ESUO, od roku 1958 rozpočet 

Evropského hospodářského společenství a administrativní a výzkumný a 

investiční rozpočet Euratomu. S postupným prohlubováním evropského 

integračního procesu docházelo k jejich spojování. Slučovací smlouvou 

z roku 1965 byly do rozpočtu Evropského hospodářského společenství 

včleněny administrativní rozpočty Euratomu a ESUO. Lucemburská smlouva 

z roku 1970 včlenila do obecného rozpočtu Evropského hospodářského 

společenství výzkumný a investiční rozpočet Euratomu. Až do roku 2002 dále 

existovat operativní rozpočet ESUO.10   

 Předchůdce Evropského parlamentu, Společné shromáždění ESUO 

nemělo na finanční řízení ESUO žádný vliv. Ani po vytvoření dalších 

integračních forem v roce 1958, Evropského hospodářského společenství a 

Euratomu, nemělo nově vzniklé Společné shromáždění11 žádný vliv na 

rozpočtovou politiku. Roku 1962 bylo na základě nezávazné rezoluce 

Společného shromáždění zavedeno označování této instituce jako Evropský 

parlament.12 První výraznější impuls k rozšíření kompetencí Evropského 

parlamentu v šedesátých letech přinesl až návrh Komise na zavedení vlastních 

finančních zdrojů Společenství. I samotný Evropský parlament ve své 

                                                 
9 Laffan, Lindner (2005), str. 198. 
10 European Commission (2008) European Union. Public Finance. 4th Edition. Luxembourg: 
Office for Official Publications of the European Communities. str. 16. 
11 Společné shromáždění se vztahovalo na ESUO, EHS a Euratom.  
12 Právně bylo označení „Evropský parlament“ zakotveno v zakládajících smlouvách až 
Jednotným evropským aktem v roce 1987.  
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rezoluci z roku 1964 požadoval revizi rozpočtových pravomocí a zároveň 

volal po vytvoření společného auditorního orgánu.13         

 Zásadní zlom v rozpočtových pravomocích Evropského parlamentu 

nastal až po roce 1970. To bylo možné zejména díky uvolnění tzv. 

eurosklerózy, která v rámci Společenství panovala v šedesátých letech. 

Euroskleróza byla zapříčiněna především politikou francouzského prezidenta 

De Gaulla, který odmítal další prohlubování evropské integrace.14 

 V roce 1970 byla přijata tzv. Lucemburská smlouva (nazývaná i První 

rozpočtová smlouva)15, která poprvé zavedla rozpočtové pravomoci 

Evropského parlamentu. Po schválení návrhu rozpočtu Radou měl Evropský 

parlament možnost nadpoloviční většinou odevzdaných hlasů navrhnout 

změny v předem určených oblastech, tzv. nepovinných výdajích. Rada poté 

mohla tyto změny přijmout či zamítnout. Evropský parlament ale 

nedisponoval právem vety, kterým by mohl rozpočet odmítnout.16 V roce 

1970 byla také přijata první finanční perspektiva, která řešila převážně 

procedurální záležitosti. Jelikož se ale nejednalo o právně závazný dokument, 

neměla tato finanční perspektiva žádný významný vliv.17 

 O rozšíření pravomocí Evropského parlamentu hovořila i Vedelova 

zpráva z roku 1972, kterou vypracovala skupina nezávislých expertů pro 

Komisi. Ve zprávě byla zdůrazněna důležitost Evropského parlamentu pro 

demokratičnost Evropských společenství a nutnost navýšení rozpočtových 

pravomocí této instituce.18     

 K dalšímu faktickému rozšíření pravomocí Evropského parlamentu 

došlo v roce 1975 na základě Bruselské smlouvy (nazývané také Druhá 

rozpočtová smlouva). Evropský parlament mohl od této doby vrátit rozpočet 

                                                 
13 Dočkal, Kaniok, Závěšický (2007), str. 24. 
14 Fiala, Petr, Pitrová, Markéta (2003) Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie 
a kultury. str. 91-92. 
15 Přijata 22.4.1970. 
16 Smlouva pozměňující některá rozpočtová ustanovení smluv o založení Evropských 
společenství a Smlouvy o vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise Evropských 
společenstvých. Úřední věstník Evropské unie, L2, 2 January 1971, www.eur-lex.europa.eu 
17 Eiselt, Isabella, Pollak, Johannes, Slominski, Peter (2007) Codifying Temporary Stability? 
The role of Interinstitutional Agreements in Budgetary Politics. European Law Journal. Vol. 
13, No. 1, January 2007. str. 86. 
18 Dočkal, Kaniok, Závěšický (2007), str. 24. 
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jako celek a byla mu přiznána i nová kompetence v rozpočtové proceduře, 

kterou lze považovat za předstupeň budoucí procedury spolurozhodování.19 

S ohledem na zkušenosti s faktickým projednáváním rozpočtu byl 

v roce 1976 rozpočtovými autoritami přijat pragmatický harmonogram, který 

modifikoval oficiální harmonogram daný SZES. Pragmatický harmonogram 

změnil krajní lhůty pro jednotlivá stádia a zavedl neoficiální doručování 

dokumentů mezi institucemi před lhůtami danými Článkem 272 SZES.20 

K zásadnímu zlomu v pravomocích Evropského parlamentu došlo 

v roce 1979, poté co byly zavedeny přímé volby do Evropského parlamentu. 

Evropský parlament se díky nim stal nezávislým na národních parlamentech a 

získal přímou legitimitu. Přirozeně tak došlo k posílení jeho institucionální 

váhy. Ačkoliv tento posun nebyl okamžitě reflektován v primárním právu 

Společenství, odrazil se významných způsobem v chování Evropského 

parlamentu. Ten začal v maximální možné míře využívat svých dosavadních 

kompetencí, zejména pak kompetence rozpočtové. Činil tak různými způsoby. 

Jednak se snažil posílit svoje legislativní pravomoci zaváděním výdajů na 

politiky, které neměly legislativní základ. Dále navyšoval výdaje ve svých 

prioritních oblastech, zejména regionální politice, dopravě, sociální politice a 

vzdělávání. V neposlední řadě se snažil rozšiřovat množství oblastí spadající 

pod nepovinné výdaje, aby tak měl větší prostor pro aplikaci „margin for 

manoeuvre“ dle Článku 272(4) SZES.21  Evropský parlament tak v roce 1979 

poprvé zamítl návrh rozpočtu. Stejná situace se opakovala i v roce 1980 a 

1985.22 Zároveň v letech 1982 a 1985 žalovala Rada Evropský parlament u 

Evropského soudního dvora s žádostí o anulování ročních rozpočtů přijatých 

Evropským parlamentem, jelikož nesouhlasila s podobou rozpočtu, kterou 

podepsal prezident Evropského parlamentu.  

Rozpočtová krize osmdesátých let měla několik důvodů. Kromě snahy 

Evropského parlamentu o rozšíření svých pravomocí byl dalším důvodem 

nárůst celkového podílu Společné zemědělské politiky na rozpočtu, který činil 

až 70%. Dalším důvodem bylo, že tradiční vlastní zdroje nestačily pokrýt 

                                                 
19 Spénale, Geoeges (1979) Évolution du Parlement européen. Mélanges Fernand Dehousse. 
NO Volume 2, la construction européenne, str. 163-166.   
20 European Commission (2008), str. 208. 
21 Laffan, Lindner (2005), str. 198. 
22 Dočkal, Kaniok, Závěšický (2007), str. 27. 
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rostoucí výdaje rozpočtu. V neposlední řadě byl důležitý tlak Velké Británie 

reprezentované Margaret Thatcher, která požadovala snížení příspěvků do 

společného rozpočtu. V roce 1984 během Evropské rady ve Fontainebleau se 

Velké Británii podařilo své požadavky prosadit a byl zaveden tzv. britský 

rabat.23  

Krize osmdesátých let vyvrcholila v roce 1988, kdy byla během 

bruselského summitu přijata první právně závazná dohoda, na které se 

podílely všechny tři hlavní instituce – Rada, Evropský parlament a Komise. 

Díky stanovení dlouhodobého finančního rámce, zejména stropů pro příjmy a 

platby, byla překonána tehdejší krize a došlo k stabilizování financování 

Evropského společenství, později Evropské unie.  

Zavedení mechanismu meziinstitucionální dohody mělo významný 

vliv na pravomoci Evropského parlamentu, jelikož došlo de facto k přesunutí 

hlavních rozhodnutí o financováni Evropské unie z vyjednávacího procesu o 

ročních rozpočtech do vyjednávání víceletých finančních rámců, které není 

zakotveno v primárním právu Evropské unie. Tomuto vyjednávání navíc 

jednoznačně dominovala Rada, která jako jediná stanovovala finanční 

perspektivu. Meziinstitucionální dohody také zaváděly změny oproti roční 

rozpočtové proceduře, zejména v procedurálním nastavení. Ke změně v 

kompetencích Evropského parlamentu tak již nedocházelo na úrovni 

primárního práva EU, ale v rámci meziinstitucionálních dohod.  

Obecně lze konstatovat, že zavedení meziinstitucionálních dohod 

vedlo k  oslabení možnosti Evropského parlamentu ovlivnit celkovou výši 

rozpočtů, přičemž ale došlo k větší alokaci zdrojů na nepovinné výdaje, než 

by tomu bylo dle ustanovení Článku 272 SZES. Zároveň došlo k posílení 

procedurálních kompetencí Evropského parlamentu, např. zavedením 

pravidelných konsolidačních vyjednáváních a trialogů v roční rozpočtové 

proceduře. V celkovém součtu je tak přesunutí hlavních vyjednávání na 

úroveň víceletého plánování pro Evropský parlament výhodnější. Konkrétně 

se problematice vztahu víceletého finančního rámce a ročních rozpočtů 

budeme věnovat v dalších částech této práce.  

                                                 
23 Nugent, Neil (2006) The Government and Politics of the European Union. New York: 
Palgrave Macmillan. str. 431. 
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Od roku 1988 do současnosti byly přijaty již čtyři víceleté finanční 

rámce. Jednalo se o Delors I (1988-1992), Delors II (1993-1999), Agendu 

2000 (2000-2006) a Finanční perspektivu 2007-2013. I přes velmi složitá a 

komplikovaná vyjednávání finančních rámců se potvrdilo, že z dlouhodobé 

perspektivy působilo víceleté plánování stabilizačním efektem a neopakovaly 

se již krize osmdesátých let. 

Poslední posun v kompetencích Evropského parlamentu byl navržen 

v Ústavě pro Evropu, resp. Lisabonské smlouvě. Dle nového uspořádání by 

mělo dojít de facto k zrovnoprávnění Evropského parlamentu a Rady 

v rozpočtové rozhodovací proceduře. U roční rozpočtové procedury                

bude projednávání v Radě a Evropském parlamentu omezeno na jedno čtení. 

Místo druhého čtení bude následovat smírčí jednání jako je tomu při 

proceduře spolurozhodování. Zároveň dojde k odstranění rozdělování na 

povinné a nepovinné výdaje a obě instituce tak budou mít stejné pravomoci ve 

všech oblastech. Rada navíc získá pravomoc rozpočet zamítnout. Zároveň 

dojde k zakotvení mechanismu víceletého finančního rámce do primárního 

práva EU.24   

 

1.2 Víceletý finanční rámec  

Od roku 1988 byla roční rozpočtová procedura doplněna o finanční 

rámce pro víceleté rozpočtové plánování. Hlavních impulsem pro zavedení 

tohoto víceletého plánování byly rozpočtové krize osmdesátých let.  

Víceleté finanční plánování je tvořeno nesmírně složitým a 

komplexním právním rámcem, který není definován v primárním právu 

Evropské unie, a proto ho nelze chápat jako ucelený, klasický právní 

dokument se závazným charakterem. Víceletý finanční rámec se skládá z řady 

dokumentů, které podléhají různým právním úpravám. To je dáno především 

tím, že Evropská unie nemá jednotnou polity. V rámci evropského práva lze 

definovat čtyři hlavní právní úrovně – primární právo, sekundární právo, 

nezávazné soft-laws a meziinstitucionální dohody.25 Hlavním dokumentem 

víceletého finančního rámce je finanční perspektiva (nezávazné soft-law), 
                                                 
24 European Commission (2008), str. 209. 
25 Eiselt, Isabella, Pollak, Johannes, Slominski, Peter (2007) Codifying Temporary Stability? 
The role of Interinstitutional Agreements in Budgetary Politics. European Law Journal. Vol. 
13, No. 1, January 2007. str. 75. 
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vycházející ze závěrů Evropské rady a meziinstitucionální dohoda, která je 

výsledkem jednání Rady, Evropského parlamentu a Komise a která finanční 

perspektivu právně implementuje. Ani jeden z těchto základních dokumentů 

ale není definován v primárním právu Evropské unie.  

Finanční perspektiva i meziinstitucionální dohoda jsou dále právně 

implementovány skrze rozhodnutí o vlastních zdrojích, právní akty 

implementující jednotlivé politiky EU a v poslední fázi i roční rozpočty. 

Celkové množství dokumentů, které obsahují jednotlivé víceleté finanční 

rámce se proto mění v závislosti na jednotlivých politikách Evropské unie. 

Například u Agendy 2000 se jednalo o celkem 13 dokumentů26. 

Hlavním cílem víceletého finančního rámce je stabilizovat roční 

rozpočty Evropské unie, aby již nedocházelo ke krizím, jako tomu bylo v 

osmdesátých letech. Další ambicí je nastavení dlouhodobého plánování 

politickým prioritám Evropské unie.   

 

1.2.1  Finanční perspektiva  

Finanční perspektiva je základním dokumentem víceletého finančního 

rámce, který stanovuje maximální výši přídělů a výdajů pro následnující 

období a skrze svoji strukturu definuje specifické politické priority pro dané 

období, které reflektijí jednotlivé hlavy finanční perspektivy. Současná 

Finanční perspektiva 2007-2013 je rozdělěna do šesti hlav. Hlava 1 

“Udržitelný rozvoj” je rozdělena do svou podokruhů, 1a 

“Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost” a 1b “ Koheze pro růst a 

zaměstnanost”, Hlava 2 obsahuje prosředky na “Udržení a řízení přírodních 

zdrojů”, přičemž do této hlavy spadají výdaje na Společnou zemědělskou 

politiku. Hlava 3 “Občanství, svoboda, bezpečnost a justice” je rozdělena do 

podokruhů 3a “Svoboda, bezpečnost a justice” a 3b “Občanství”. Hlava 4 

definuje prostředky pro “EU jako globální hráč”, přičemž do této hlavy spadá 

i Společná zahraniční a bezpečnostní politika. Hlava 5 je věnována 

                                                 
26 Gröning, Sebastian (2007) Verhandlungsprozesse in der Europäischen Union. Das Beispiel 
der finanziellen Vorschau. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller e.K. und Lizenzgeber., s. 
16. 
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“Administraci” a Hlava 6 “Kompenzacím”.27 Délka trvání finanční 

perspektivy je pokaždé nově stanovena. Zatímco první finanční perspektiva 

1988-1993 Delors I trvala pět let, bylo její tvrvání od roku 1993 prodlouženo 

na sedmileté období. V současné době se snaží Evropský parlament zkrátit 

dobu trvání finanční perspektivy znovu na pět let, aby tak korespondovalo s 

funkčním obdobím Evropského parlamentu a Komise.   

Jediným aktérem, který se podílí na vyjednání finanční perspektivy, je 

Rada resp. Evropská rady.28 Hlavními aktéry jsou tedy jednotlivé členské 

státy. Právě skrze ustavení mechanismu finanční perspektivy byla důležitá 

rozhodnutí, která byla dřívě dělána v rámci roční rozpočtové procedury, 

přesunuta z meziinstitucionální roviny do intergovermentální roviny.29 V 

rámci vyjednávání finanční perspektivy jsou tak udělána hlavní rozhodnutí 

týkající se politických priorit a výše přídělů a plateb pro dané období.  

 

1.2.2  Meziinstitucionální dohoda  

S ohledem na roli Evropského parlamentu a prosazování jeho 

politických priorit je právně nejdůležitějším dokumentem meziinstitucionální 

dohoda. Dle znění meziinstitucionální dohody je jejím cílem „zavést 

rozpočtovou kázeň a zdokonalit fungování ročního rozpočtového procesu a 

spolupráci mezi orgány v rozpočtových záležitostech, jakož i zajistit řádné 

finanční řízení.“30 Fakticky je ale primárními cílem meziinstitucionální 

dohody s ohledem na historický kontext jejího vzniku zmenšení napětí a 

animosity mezi Evropským parlamentem a Radou a tím zlepšení kvality 

meziinstitucionálních vztahů.31 Na rozdíl od finanční perspektivy má 

meziinstitucionální dohoda právně závazný charakter. Nicméně jelikož není 

                                                 
27 Interinstitutional agreement between the European Parliament, the Council and the 
Commission on budgetary discipline and sound financial management, 2006/C 139/01, 14 
June 2006 
28 Lindner, Johannes (2006) Conflict and Change in EU Budgetary Politics. New York: 
Routledge, str. 5. 
29 Eiselt, Pollak, Slominski (2007), str. 86. 
30 Interinstitutional agreement between the European Parliament, the Council and the 
Commission on budgetary discipline and sound financial management, 2006/C 139/01, 14 
June 2006, bod 1 
31 Eiselt, Pollak, Slominski (2007), str. 76. 



 22 

primárním právem stanoveno, že meziinstitucionální dohoda musí být přijata, 

je její uzavření závislé čistě na politické vůli jednotlivých aktérů.32   

Hlavními obsahovými částmi meziinstitucionální dohody jsou 

„definice a prováděcí pravidla pro finanční rámec, ustanovení ke zdokonalení 

spolupráce mezi orgány během rozpočtového procesu a ustanovení o řádném 

finančním řízení finančních prostředků EU.“33 Hlavními přílohami 

meziinstitucionální dohody jsou konečné znění finanční perspektivy a 

klasifikace výdajů (na povinné a nepovinné). Z pohledu Evropského 

parlamentu je důležité, že meziinstitucionální dohoda stanoví míru růstu 

nepovinných výdajů34, která je obvykle vyšší než ta vyplývající ze smluv,  

definuje flexibilní mechanismy mimo rozpočet Evropské unie a zavádí 

procedurální pravidla, která mohou dále posílit vliv Evropského parlamentu.   

Meziinstitucionální dohoda tedy fakticky “implementuje rozhodnutí 

Evropské rady”35 a stanoví procedurální a technickou aplikaci finanční 

perspektivy. Tím, že je přijetí meziinstitucionální dohody podmíněno 

souhlasem Evropského parlamentu, je vytvořen prostor pro Evropský 

parament, který má právě skrze meziinstitucionální dohodu možnost ovlivnit i 

podobu finanční perspektivy, jejíž vyjednávání je čistě v kompetenci Rady. 

Jelikož v konečném důsledku musí být roční rozpočty schváleny i Evropským 

parlamentem, je Rada nucena naslouchat Evropskému parlamentu i během 

vyjednávání finanční perspektivy, protože kdyby zcela přešla názor 

Evropského parlamentu, mohl by Evropský parlament blokovat přijetí ročních 

rozpočtů v rámci dané finanční perspektivy. Evropský parlament může s 

Radou vyjednat ústupky z jejího původního návrhu finanční perspektivy, 

které jsou implementovány skrze meziinstitucionální dohodu (rozpočtovou 

revizi finanční perspektivy nebo institucionální přizpůsobení způsobu 

rozhodování o ročních rozpočtech). To v konečném důsledku to znamená, že 

                                                 
32 Monar, Jorg (1994) Interinstitutional agreements: The Phenomenon and its new Dynamics 
after Maastricht. Common Market Law Review, 31, str. 693-719. 
33 Interinstitutional agreement between the European Parliament, the Council and the 
Commission on budgetary discipline and sound financial management, 2006/C 139/01, 14 
June 2006, bod 6 
34 Dočkal, Vít, Kaniok, Petr, Závěšický, Jan (2007) Evropský parlament. Brno:Masarykova 
univerzita. str. 91. 
35 Bulletin EC 2-1988, Joint Statement by the Commission and the European Parliament p 19, 
para 1.1.9. 



 23 

je možné radikálně změnit proceduru přijímání ročních rozpočtů bez změny 

pravidel daných smlouvou.36 

    Ačkoliv bylo výzkumy předešlých meziinstitucionálních dohod 

dokázáno, že nemají sílu v podstatné míře změnit základní parametry jako 

výši a strukturu alokovaných finančních zdrojů37, nelze její význam obecně 

marginalizovat. Jedním z hlavním důvodů pro zavedení meziinstitucionálních 

dohod byly nejasné formulace v zakládajících smlouvách Evropské unie resp. 

Evropského společenství, které dávaly jednotlivým aktérům možnost různé 

interpretace jejich významu. Právě Evropský parlament se tohoto snažil 

využíval k posílení vlastní pozice. Zavedení meziinstitucionálních dohod v 

roce 1988 přispělo k vyjasnění nejasných míst v zakládajících smlouvách 

(např. klasifikace povinných a nepovinných výdajů) a zároveň bylo určitou 

kompenzací pro Evropský parlamentu, který nemá pravomoc účastnit se 

vyjednávání o zakládajících smlouvách. Ačkoliv tedy nemůže Evropský 

parlament ovlivnit celkové výše výdajů a jejich rozložení dle politik, může 

prosazovat zavedení formálních mechanismů, které nepřímo k prosazení jeho 

politických priorit povedou. Tomuto fenoménu bude věnována pozornost ve 

druhé kapitole této práce.  

 

1.3    Roční rozpočet 

Rozpočtová politika Evropské unie je malou politickou oblastí, která 

vykazuje značně komplexní charakter, jelikož je úzce propojena s ostatními 

politickými oblastmi a je tak přímo i nepřímo ovlivňována permanentním 

vývojem a změnami v politickém systému Evropské unie. Na sestavování 

rozpočtu Evropské unie participují všechny unijní instituce, ale pouze Rada a 

Evropský parlament jsou hlavními rozpočtovými autoritami, které mohou 

rozpočet schvalovat a měnit.38   

Rozpočet Evropské unie se řídí devíti základními rozpočtovými 

zásadami, jejichž dodržování má zaručit jasné vymezení pravidel tvorby a 

provádění rozpočtu Evropské unie. Konkrétně se jedná o zásadu jednoty 

                                                 
36 Lindner (2006), str. 5. 
37 Eiselt, Pollak, Slominski (2007), str. 75-91. 
38 König, Petr, Lacina, Lubor a kol. (2004) Rozpočet a politiky Evropské unie. Praha: C.H. 
Beck. str. 19.    
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(principle of unity), zásadu věrnosti zachycení (principle of budget accuracy), 

zásadu každoročnosti (principle of annuality), zásadu vyrovnanosti (principle 

of equilibrium), zásadu účetní jednoty (principle of unit of account), zásadu 

všeobecnosti (principle of universality), zásadu přesného stanovení (principle 

of specification), zásadu řádného finančního hospodaření (principle of sound 

financial management) a zásadu průhlednosti (principle of transparency).39   

Zásada jednoty a zásada věrnosti zachycení znamenají, že všechny 

příjmy a výdaje rozpočtu musí být obsažany v jediném dokumentu. Fakticky 

je ale tato zásada porušována, jelikož kromě rozpočtu Evropské unie existuje 

např. i Evropský sociální fond či aktivity Evropské investiční banky. Zásadou 

každoročnosti je míněno, že rozpočtové operace se vztahují k přislušnému 

finančnímu roku a jsou děleny na příděly (slíbené náklady) a platby (faktické 

výdaje) pro daný rok. Příděly a platby musí být pro každý rok vyrovnané, 

rozpočet Evropské unie tedy nesmí mít deficit, to stanovuje zásada 

vyrovnanosti. Rozpočet musí být navíc navrhován i prováděn v jednotné 

měně, tedy euru. Toto upravuje zásada účetní jednoty. Zásada všeobecnosti 

stanoví, že rozpočtové příjmy nesmí být alokovány na jednotlivé výdajové 

položky, ale musí pokrývat celkové přídely na platby. Všechny příjmy musí 

být odůvodněny a přižazeny k určitému cíli (zásada přesného stanovení). 

Všechny příděly musí být vynaloženy v souladu se zásadami hospodárnosti, 

užitku a účinnosti (zásada řádného finančního hospodaření) a finální verze 

rozpočtu i konsolidované účetní uzávěrky musí být ve stanoveném čase 

zveřejněny v Oficiálním věstníku Evropské unie (zásada průhlednosti). 40 

Všechny tyto zásady vymezují prostor pro manévrování Evropského 

parlamentu a ostatních institucí, které se na vytváření a schvalování rozpočtu 

Evropské unie podílejí. 

Významná z pohledu Evropského parlamentu je i struktura rozpočtu 

Evropské unie. Rozpočet lze dělit horizontálně do institucionálních sekcí a 

                                                 
39 König, Lacina a kol. (2004), str. 10-12.    
40 König, Lacina a kol. (2004), str. 10-14.    
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vertikálně do titulů, kapitol, článků a položek.41 Zároveň je rozpočet dělen do 

hlav dle dané finanční perspektivy.42    

 

1.3.1  Příjmy 

Financování Evropské unie je politicky velmi sensitivní oblastí. Od 

roku 1970 členské státy přestaly přispívat do evropského rozpočtu přímými 

příspěvky43, ale byl zaveden tzv. systém vlastních zdrojů, který je ukotven 

článkem 269 SES.44 Reforma jeho nastavení je v současné době z pohledu 

Evropského parlamentu považována za jeden z hlavních problémů rozpočtové 

politiky.     

Systém vlastních zdrojů není primárním právem Evropské unie jasně 

definován. Jediným stanoveným vymezením je, že musí být rozdílný od 

systému finančních příspěvků.45 Nastavení systému vlastních zdrojů tak 

kontinuálně prochází změnami. Od roku 1988 je nově definován pro každý 

jednotlivý víceletý finanční rámec.   

V současné době se systém vlastních zdrojů skládá celkem ze čtyř 

různých vlastních zdrojů. Ty se dále dělí na tři tradiční vlastní zdroje, které 

byli zavedeny v roce 1970 a tzv. čtvrtý vlastní zdroj zavedený v roce 1988. 

Důvodem zavedení nového vlastního zdroje bylo neustálé zvyšování objemu 

evropského rozpočtu a neschopnost tradičních vlastních zdrojů tyto stoupající 

nároky pokrýt.   

 Prvním tradičním vlastním zdrojem jsou zemědělská cla, vybíraná 

v rámci Společné zemědělské politiky z importů zemědělských produktů ze 

třetích zemí.46 Druhým vlastním zdrojem jsou cla na zboží importované do 

Evropského společenství z třetích zemí a podléhající společnému celnímu 

sazebníku. U těchto výdajů dochází k tzv. Rotterdam-Antverp-Efektu (cla 

jsou vybírána v jiné zemi, než je zboží prodáváno, což zatěžuje konečné 
                                                 
41 Každá z institucí může v rámci své sekce převádět až 10% celkových přídělů finančního 
roku v rámci jednotlivých titulů, kapitol či článků. O těchto změnách ale musí být 
informovány rozpočtové autority. 
42 König, Lacina a kol. (2004), str. 14.    
43 Do roku 1970 financovalo Německo, Francie a Itálie evropský rozpočet z 28%, Belgie a 
Nizozemí z 7,9% a Lucembursko 0,2%.  
44 Busch, Berthold (2007) Die Zukunft der EU-Finanzierung.Beiträge contra Steuern. Köln: 
Deutscher Instituts-Verlag GmbH. str.6. 
45 Busch (2007), str. 7. 
46 Hix, Simon (2005) The Political Systém of the European Union. New York: Palgrave 
Macmillan. str. 276.    
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konzumenty vyššími cenami). Země vybírající cla získávají na administrativní 

a technické úkony s výběrem cel spojené 25% vybraného cla.47 S ohledem na 

pokračující liberalizaci mezinárodního obchodu se ale podíl těchto dvou 

zdrojů kontinuálně snižuje. V roce 2007 činil jejich podíl 14,1% z celkových 

příjmů.48 V porovnání s rokem 1980, kdy jejich podíl činil 45% z celkových 

příjmů se jedná o výrazný propad.  

Třetím tradičním zdrojem je určité procento daně z přidané hodnoty 

(DPH), které je odváděno na základě harmonizovaného vyměřovacího 

základu pro jednotlivé země.49 I podíl tohoto vlastního zdroje se kontinuálně 

snižuje. Hlavním důvodem tohoto vývoje bylo zjištění, že chudší země se 

v porovnání s bohatými zeměmi neúměrně mnoho podílely na financování 

rozpočtu Evropské unie. Chudé státy totiž více privátně konzumují než státy 

bohaté, které dávají více peněz do investic a exportu.50 Výše odvodů 

jednotlivých států v rámci třetího vlastního zdroje se tak od jeho zavedení 

snížil z 0,5% vyměřovacího základu na 0,34% vyměřovacího základu v roce 

2007. Na celkových příjmech rozpočtu Evropské unie se třetí vlastní zdroj 

podílel v roce 2007 16,5%.   

Čtvrtým vlastním zdrojem je podíl z HNP členských států Evropské 

unie, který pokrývá rozdíl mezi plánovanými výdaji a příjmy z tradičních 

vlastních zdrojů. Čtvrtý zdroj do velké míry nahradil jako zdroj příspěvek 

vázaný na DPH, který byl kvůli svému regresivnímu charakteru nevyhovující. 

Podíl z HNP je lepším indikátorem ekonomické aktivity daného státu, jelikož 

jeho elasticita-příjmu činí 1, tedy pokud se o 1 % zvětší HNP, dojde i 

k navýšení příspěvku do rozpočtu Evropské unie o 1%. Tento vlastní zdroj je 

nezávislý na různých nastaveních v jednotlivých členských státech a není 

potřeba jeho další harmonizace. Od svého zavedení v roce 1988 se postupně 

podíl z HNP stal největším zdrojem financování rozpočtu Evropské unie, 

v roce 2007 činila jeho výše 62,9% rozpočtu Evropské unie. Jelikož se u 

tohoto zdroje jedná de facto o čisté přerozdělení peněz z národního rozpočtu 

do rozpočtu Evropské unie, dochází tak ke zmenšení finanční nezávislosti 

                                                 
47 Busch (2007), str. 8. 
48 Europäiche Gemeinschaften (2008) EU-Haushalt 2007. Finanzbericht. Luxemburg: Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. str. 43. 
49 Více o výpočtu procentuálního příspěvku z DPH v Busch (2007) str. 9.  
50 Busch (2007), str.10. 
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Evropské unie jako supranacionálního uspořádání. Tento fakt posiluje pozici 

Rady na úkor Evropského parlamentu. To je také hlavním důvodem, proč 

Evropský parlament prosazuje reformu systému vlastních zdrojů s cílem 

zavést takové vlastní zdroje, které by vykazovaly evropský charakter, jako 

např. celoevropská daň. Tím by následně došlo i k posílení role Evropského 

parlamentu v rozpočtovém rozhodovacím procesu.  

 Kromě tradičních vlastních zdrojů se do příjmové stránky rozpočtu 

Evropské unie promítají i další položky, jako daně a sociální odvody úředníků 

Evropské unie, pokuty stanovené Evropskou unií a výnosy z administrativní 

činnosti Evropské unie. Tyto vedlejší zdroje jsou však marginální, v roce 

2007 činili pouze 4,9%. 51 

 

1.3.2  Výdaje 

 Celková výše rozpočtu Evropské unie je s ohledem na výdaje 

jednotlivých států Evropské unie marginální. I přesto je ale rozpočet Evropské 

unie velmi důležitý, a to zejména pro ty státy, které získávají vysoké finanční 

prostředky v rámci jednotlivých politik Evropské unie.  

 Výdajová stránka evropského rozpočtu má zásadní důležitost pro 

stanovení priorit Evropské unie. Z historické perspektivy lze právě na 

evropském rozpočtu sledovat posun v politických preferencích. 

V sedmdesátých letech dominovala evropskému rozpočtu Společná 

zemědělská politika, hovoří se o době tzv. De Gaullova rozpočtu. Od počátku 

osmdesátých let se posunuly priority Evropského společenství směrem ke 

Strukturální a kohezní politice, hovoří se o době Delorsova rozpočtu. Od roku 

2000 se další prioritní oblastní Evropské unie stala Lisabonská strategie, tedy 

důraz na posílení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, které dominuje  

Prodi/Barrosovův rozpočet.52  

Od osmdesátých let došlo k poklesu podílu Společné zemědělské 

politiky na celkovém rozpočtu, ze 70% v roce 1980 na 43% v období 2007-

2013. Výdaje na Strukturální a kohezní politiku naopak vzrostly z 11% v roce 

                                                 
51 Europäiche Gemeinschaften (2008) EU-Haushalt 2007. Finanzbericht. Luxemburg: Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. str. 44. 
52 Laffan, Lindner (2005), str.199. 
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1980 na 35% v období 2007-2013.53 Výdaje na posílení 

konkurenceschopnosti činily pro období 2007-2013 pouze 8,8%. Ve stejném 

období Evropská unie alokovala z celkových výdajů 5,8% na zajištění vlastní 

administrativní činnosti, 5,7% na oblast „EU jako globální hráč“ a 1,3% na 

oblast „Svoboda, Bezpečnost, justice a občanství“.54   

Ačkoliv jsou stále silnější snahy zacílit výdaje evropského rozpočtu 

více do oblasti posílení konkurenceschopnosti a v poslední době i posílení 

role Evropské unie jako globálního hráče, současné rozdělení evropského 

rozpočtu těmto snahám neodpovídá. Přes 78% z celkového evropského 

rozpočtu je dnes alokováno pro Společnou zemědělskou politiku a regionální 

politiku, tedy politické oblasti se silně redistributivním charakterem. Dochází 

tak ke střetům rozpočtových autorit, při kterých Evropský parlament 

prosazuje přenesení politických priorit a Rada resp. členské státy prosazují 

spíše zachování statusu quo.  

   

1.4 Vliv víceletého finančního rámce na roční rozpočty 

Zavedením víceletého rozpočtového plánování v roce 1988 došlo 

k podstatným změnám jak v obsahu tak i v průběhu rozpočtové procedury. 

Tyto změny vedly k podstatnému usnadnění vyjednávání o ročních 

rozpočtech.55 Body, které byly během osmdesátých let problematické, byly 

přeneseny do vyjednávání víceletých finančních rámců, které díky své 

struktuře umožňují uzavírání tzv. balíčkových dohod, které umožňují „side 

payments“, při kterých je možné za ústupek v jedné oblasti nabídnout 

kompenzaci v oblasti jiné.56 To oproti vyjednávání ročních rozpočtů značně 

rozšiřuje prostor pro manévrování. Od roku 1988 jsou tak hlavní otázky 

týkající se financování Evropské unie řešeny během vyjednávání o víceletém 

finančním rámci a ne během ročních rozpočtových procedur. Ty se staly spíše 

                                                 
53 Evropská komise. A Financial Framework for the enlarged Union (2007-2013). 
http://ec.europa.eu/budget/prior_future/fin_framework_en.htm. staženo 4.4.2009. a Hix 
(2005), str.278. 
54 Evropská komise. A Financial Framework for the enlarged Union (2007-2013). 
http://ec.europa.eu/budget/prior_future/fin_framework_en.htm. staženo 4.4.2009. 
55 European Commission (2008), str. 229. 
56 Gröning, Sebastian (2007) Verhandlungsprozesse in der Europäischen Union. Das Beispiel 
der finanziellen Vorschau. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller e.K. und 
Lizenzgeber.str.78-80. 
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arénou pro odborníky na evropský rozpočet, kteří vyjednávají o změnách 

v mezích parametrů daných finanční perspektivou. 

Hlavními problematickými body, které byly od roku 1988 přeneseny 

do vyjednávání finančních perspektiv jsou: 1. struktura rozpočtu, 2. výše 

výdajů v rámci jednotlivý hlav, 3. klasifikace výdajů, 4. určení maximálního 

možného zvýšení výdajů, 5. implementace finančních ustanovení o víceletých 

programech do právních instrumentů a 6. inkorporování rozpočtových 

opatření do právních aktů (pilotní projekty, přípravné akce a přípravná 

opatření). Přenesením do vyjednávání víceletého rámce byly tyto body 

v rámci vyjednávání ročních rozpočtů neutralizovány.  

Z pohledu role Evropského parlamentu byly nejdůležitějšími body 

přenesenými na úroveň víceletého finančního vyjednávání zejména určení 

maximálního možného zvýšení výdajů a klasifikace výdajů.  

Meziinstiucionální dohoda přinesla navíc možnost zavést nové postupy do 

roční rozpočtové procedury, jejichž hlavním efektem bylo větší zapojení 

Evropského parlamentu do rozhodovacího procesu a posílení nalezení 

konsensu mezi rozpočtovými autoritami. Přílohou III meziinstitucionální 

dohody z roku 1999 byly zavedeny nové formy meziinstitucionální 

spolupráce, konkrétně se jednalo o zavedení čtyř trialogů a dvou 

konsolidačních jednání, která se mají konat během roční rozpočtové 

procesury a to konkrétně v době, kdy Rada připravuje návrh rozpočtu pro 

první i druhé čtení. Trialogů se musí účastnit předseda rozpočtového výboru 

Evropského parlamentu, prezident Rady pro rozpočet a komisař zodpovědný 

za rozpočet. Za Evropský parlament se trialogů účastní i reportéři pověření 

přípravou daného rozpočtu.57 Konsolidačních jednání se účastní navíc členové 

Rady pro rozpočet, delegace Evropského parlamentu a komisař s týmem 

svých spolupracovníků. Nová meziinstitucionální dohoda z roku 2006 lehce 

pozměnila předešlá ustanovení, přičemž udělala trialog předcházející prvnímu 

čtení v Evropském parlamentu nepovinným a ponechala rozhodnutí o jeho 

uspořádání na vyhodnocení aktuálních potřeb v dané fázi.58  

Ačkoliv je víceleté finanční plánování v určitých oblastech, jako 

například v procedurálních otázkách, pro Evropský parlament výhodné, 

                                                 
57 Interview autorky s asistentem poslance Evropském parlamentu, 10.12.2008 
58 European Commission (2008), str. 209. 
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vzdává se Evropský parlament svým souhlasem s meziinstitucionální 

dohodou svého vlivu v některých důležitých oblastech, jako třeba oblasti 

povinných a nepovinných výdajů.59 Ochota Evropského parlamentu omezit 

některá svá rozpočtová privilegia během vyjednávání ročních rozpočtů lze 

vysvětlit celkovou výhodností výsledků dosažených meziinstitucionální 

dohodou v porovnání s možnými výsledky vyjednávání ročních rozpočtů. Jak 

uvádí Sebastian Grönning, lze označit vyjednávání víceletých finančních 

rámců jako hru s positivním součtem.60 Pro Evropský parlament je zejména 

důležitá stabilizační funkce víceletého finančního plánování. Navíc má 

Evropský parlament skrze meziinstitucionání dohodu možnost navýšit 

celkové výdaje na nepovinné výdaje o vyšší sumu, než to předpokládá Článek 

272 SZES, což zle považovat za jeden z možných „side payment“, kterým 

Evropský parlament podmíní svůj souhlas. Např. v rámci finanční perspektivy 

Delors II bylo konečné navýšení nepovinných výdajů meziinstitucionální 

dohodou vyšší, než jaké předpokládá Článek 272 SZES. Zároveň může 

Evropský parlament během vyjednávání využít hrozby, že pouze s jeho 

souhlasem je možné meziinstitucionální dohodu resp. i roční rozpočty 

přijmout. Evropský parlament považuje tuto možnost hrozby za jeden 

z hlavních nástrojů, díky kterému může ovlivnit vyjednávání finančních 

perspektiv.61    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Gröning (2007), str. 20. 
60 Gröning (2007), str. 78. 
61 Interview autorky s Reimerem Bögem, 17.12.2008 
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2. Víceletý finanční rámec 2007-2013 

Financování politik Evropské unie, jak bylo ukázáno výše, je založeno 

na dvou hlavních pilířích – víceletém finančním rámci a ročním rozpočtu. 

Víceletý finanční rámec stanoví dlouhodobé politické priority EU, určuje 

příjmové a výdajové stropy pro jednotlivé tématické okruhy a definuje 

strukturu ročních rozpočtů. Pro určení dlouhodobých rozpočtových priorit 

Evropského parlamentu pro období 2007-2013 je proto nezbytné analyzovat 

jeho požadavky zejména během procesu vyjednávání víceletého finančního 

rámce.   

Víceletý finanční rámec 2007-2013 je od zavedení tohoto instrumentu 

v roce 1988 v pořadí již čtvrtým víceletým finančním rámcem, který 

Evropské společenství/ Evropská unie přijala. Hlavními dokumenty tohoto 

víceletého finančního rámce jsou Finanční perspektiva 2007-201362 a 

Meziinstitucionální dohoda z května 200663. Jak bylo rozvedeno výše, 

obsahuje Víceletý finanční rámcec 2007-2013 řadu dalších dokumentů, jako 

je Rozhodnutí o vlastních zdrojích z června 200764 a právní akty 

implementující jednotlivé politiky Evropské unie. Pro účely této práce bude 

pozornost věnována pouze dvěma základním dokumentům víceletého 

finančního rámce, tedy Finanční perspektivě 2007-2013 a Meziinstitucionální 

dohodě z května roku 2006. Právě tyto dva dokumenty jsou pro definování 

priorit Evropského parlamentu určující.  

Finanční perspektiva stanoví strukturu ročních rozpočtů a určuje 

stropy pro příděly a platby65, tedy stanovuje prioritní oblasti, do kterých 

budou finanční prostředky Evropské unie směřovat. Meziinstitucionální 

dohoda poté právně implementuje finanční perspektivu stanovenou Radou, 

přičemž je pro její uzavření nezbytný souhlas Evropského parlamentu.66 

Meziinstitucionální dohoda může modifikovat výši přídělu a pladeb, které 

byly navrženy ve finanční perspektivě a zavést procedurání změny. Právě 

                                                 
62 Note from the Presidency to the European Parliament on the Financial Perspective 2007-
2013, 15915/05, 19 December 2005 
63 Interinstitutional agreement between the European Parliament, the Council and the 
Commission on budgetary discipline and sound financial management, 2006/C 139/01, 14 
June 2006 
64 Council Decision 2007/436/EC, Euratom 
65 European Commission (2008), s.151. 
66 European Commission (2008), s.153. 
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skrze meziinstitucionální dohodu má Evropský parlament možnost pozměnit 

finanční perspektivu.  

 

2.1 Vnější a vnitřní faktory ovlivňující vyjednávání 

Víceletého finančního rámce 2007-2013 

 Přijímání Víceletého finančního rámce 2007-2013 bylo ovlivněno 

řadou faktorů, které vyvstaly jak z vnitřního vývoje Evropské unie tak ze 

stavu světové ekonomiky. Tyto faktory představovaly základ pro vytváření 

priorit jednotlivých aktérů během vyjednávání Finančního rámce 2007-2013, 

a proto je nezbytné se jimi podrobně zabývat. 

 Vyjednávání nového finančního rámce ovlivnily dva druhy 

faktorů – vnější a vnitřní. Vnitřní faktory byly události a procesy vyvstávající 

z evropského rozhodovacího procesu a z rozhodnutí jednotlivých evropských 

aktérů. Vnější faktory představovaly procesy a události nezávislé na Evropské 

unii jako celku či na jednotlivých evropských aktérech.  

 Hlavními vnitřními faktory majícími vliv na priority jednotlivých 

aktérů bylo východní rozšíření EU, plánované přijetí Ústavy pro Evropu a 

dohoda Evropské rady o Společné zemědělské politice z října 2002. Hlavním 

vnějším faktory byla postupující globalizace ekonomiky a politiky a 

zpomalení růstu tehdejších členských států, tedy EU 15, které mělo za 

následek požadavek šesti čistých přispěvatelů do rozpočtu Evropské unie, aby 

celkový strop přídělů nepřesáhl 1% HNP.67   

 V době vyjednávání nového finančního rámce se postupně 

zhoršovala makroekonomická situace mnoha členských států. To se odrazilo 

zejména v napjatých národních rozpočtech.68 Zatímco na počátku předešlého 

finančního rámce Agendy 2000 činil růst HDP v EU 15 4,26%, v 

následujících letech postupně klesal až na hodnotu 0,49%. Tento propad 

poprvé vyvrcholil v prvním kvartálu roku 2002, opakoval se ale i ve druhém 

kvartálu v roce 2003 (Příloha 1).69 Zejména šest čistých plátců70 do rozpočtu 

                                                 
67 Busch, Berthold (2007) Die Zukunft der EU-Finanzierung.Beiträge contra Steuern. Köln: 
Deutscher Instituts-Verlag GmbH., str. 4-23 a European Commission (2008), str.97-99. 
68 Busch (2007), str. 6 a 22. 
69 European Central Bank,  Statistical Data Warehouse: GDP in prices of the previous year,  
http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=119.ESA.Q.I4.S.0000.B1QG00.1000.
TTTT.Q.U.R, 26.2.2009 
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EU v této souvislosti upozorňovalo na nutnost zachování rozpočtové 

disciplíny, kterou stanovuje Pakt stability a růstu.  Proto se také v prosinci 

2003 obrátili na Evropskou komisi s oficiálním dopisem, ve kterém 

deklarovali, že budou souhlasit s maximální výší přídělů pouze na úrovni  1% 

HNP.71  

 Tento požadavek čistých plátců byl spojen i s východním 

rozšířením Evropské unie. Na východní rozšíření měla Evropskou unii 

dostatečně připravit již Agenda 2000, nicméně výsledná podoba tohoto 

finančního rámce stála daleko za reformními snahami Komise. Hlavními 

oblastmi, které měla Agenda 2000 vyřešit se vztahem k východnímu rozšíření 

byla Společná zemědělská politika a Strukturální a kohezní politika. 

Ponechání těchto politik v původním nastavení by pro EU 15 znamenalo 

neúnosné navýšení výdajů.72 Čistí plátci do rozpočtu EU však odmítali po 

rozšíření navýšit celkový rozpočet, tak jak by to bez úprav po rozšíření 

automaticky nastalo, a to právě zejména v oblasti Společné zemědělské 

politiky a Strukturálních fondů.73 Výsledný kompromis pro Agendu 2000 

ovšem znamenal pouze začátek těchto reforem. Finanční perspektiva 2007-

2013 proto měla pokračovat v prohlubování reforem. Startovací pozici pro 

vyjednávání reforem však již v říjnu 2002 ztížilo rozhodnutí Evropské rady, 

která se na základě iniciativy francouzského prezidenta Jacquese Chiraca a 

německého kancléře Gerharda Schrödera zavázala zvyšovat výdaje na 

ovlivnění zemědělských trhů  a na přímé platby ročně o 1%.74   

Důležitým faktorem, který ovlivňoval vyjednávání nového finančního 

rámce byla i nejistota, zdali vstoupí v platnost Ústava pro Evropu, která by 

zavedla zcela nové mechanismy jak v rámci jednotlivých politik, tak i v 

nastavení rozpočtového rozhodovacího procesu. Otázka schválení Ústavní 

smlouvy byla zejména důležitá pro Evropský parlament. Přijetí nové smlouvy 

znamenalo vyrovnání rozpočtových pravomocí Evropského parlamentu a 

Rady. Předpokládalo se, že by k tomuto vyrovnání kompetencí došlo již 

během období 2007-2013, o kterém se rozhodovalo. Evropský parlament se 

                                                                                                                               
70 Německo, Francie, Holandko, Rakousko, Švédsko a Velká Británie 
71 Busch (2007), s. 21. 
72 Gröning (2007), str. 38-66. 
73 Busch (2007), str. 4. 
74 Busch (2007), str. 23. 
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proto snažil vyjednat takovou formu meziinstitucionální dohody, která by 

neomezovala jeho budoucí pravomoci.75  

V neposlední řadě byl pro vytváření nového finančního rámce důležitý 

pokračující proces globalizace světové ekonomiky a politiky. Reakcí 

Evropské unie na tento proces byla Lisabonská strategie přijatá v roce 2000. 

Pro dosažení cíle, které si tato strategie vytyčila, tedy stát se v roce 2010 

„nejvíce konkurenceschopnou, na znalostech založenou světovou 

ekonomikou“76 by však bylo nezbytné reformovat celý finanční rámec, 

zejména s ohledem na snížení výdajů na Hlavu 2 a jejich navýšení v Hlavě 1. 

To ale předpokládalo politickou vůli a překonání „low-grow malaise“77 

v Evropské unii.  

Vedle těchto hlavních faktorů byly významnými událostmi mající vliv 

na rozhodování o novém finančním rámci i neochota Velké Británie vzdát se 

svého rabatu  a volby do Evropského parlamentu v roce 2004.  Poslanci 

zvolení do Evropského parlamentu na legislativní období 1999-2004 

respektovali legitimní právo nově zvoleného Evropského parlamentu, vytvořit 

vlastní politickou linii pro Víceletý finanční rámec 2007-2013, a proto v 

dokumentech týkajících se budoucí finanční perspektivy deklarovali, že  "jsou 

rozhodnuti, z demokratických důvodů, nepřijímat žádná rozhodnutí, která by 

omezila rozhodovací pravomoci parlamentu zvoleného 4. června 2004.“78 

 

2.2 Průběh rozhodovacího procesu k Finanční perspektivě 

2007-2013  a Meziinstitucionální dohodě 2006 

Oficiální vyjednávání Finanční perspektivy 2007-2013 začalo v únoru 

2004. Předseda Evropské Komise představil 10. února 2004 na plenárním 

zasedání Evropského parlamentu komunikaci "Budování společné 

budoucnosti: Politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie pro 

období 2007-2013"79, která nastínila přístup, který chce Komise během 

                                                 
75 Interview autorky s administrátorkou Rozpočtového výboru Evropského parlamentu, 
15.10.2008 
76 Schild, Joachim (2008) How to schift the EU’s spending priorities?The multi-annual 
financial framework 2007-2013 in perspective. Journal of European Public Policy 15:4 June 
2008. str. 531. 
77 Schild (2008), str. 532. 
78 T5-0367/2004, str. 2. 
79 COM(2004) 101 final/2 
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přípravy nového finančního rámce uplatňovat. Hlavní důraz dávala Komise na 

podporu růstu a konkurenceschopnosti v Evropě. Na tuto oblast plánovala v 

roce 2013 vyčlenit o 62,8% více v porovnání s rokem 2006. V oblasti 

výzkumu, rozvoje a zaměstnanosti navrhla navýšení finančních prostředků o 

celých 212%. Nárůst finančních prostředků Komise navrhla i pro oblast 

"občanství, svoboda, bezpečnost a justice", který měl činit 182% a "EU jako 

světový hráč", který měl být 38%. Škrty navrhovala Komise v zemědělských 

fondech, celkem o 3%. Na straně příjmů přišla Komise se třemi návrhy 

týkajícími se zavedení nového vlastního zdroje - evropskou daň (daň pro 

firmy, DPH a daň z energie). Celková výše rozpočtu měla činit 1,14% HNP v 

platbách a 1,27% HNP v přídělech. Rozpočet ale fakticky nereflektovat 

původní ambice Komise, která se spíše držela požadavku některých členských 

států, aby se objem rozpočtu nenavyšoval. Evropský parlament označil návrh 

Komise za málo ambiciózní a kritizoval Komisi, že neplní svoji roli „honest 

brokera“ mezi Evropským parlamentem a Radou.80 

Předběžná vyjednávání k Finanční perspektivě 2007-2013 však 

probíhala již v roce 2003, kdy Evropská Komise začala svoji komunikaci 

připravovat. V únoru 2003 přijala Komise vnitřní komunikaci k tzv. Prodiho 

balíčku, ve které vysvětlovala přístup, který bude uplatňovat během přípravy 

nové finanční perspektivy. Byla ustavena skupina šesti komisařů, kteří měli 

stanovit politické priority pro následující finanční období. Evropský 

parlament v této fázi nedostával žádné oficiální informace o stavu příprav 

nové finanční perspektivy a musel vycházet pouze z informací, které získal 

neformálními kanály.81  

Evropský parlament proto zvolil strategický postup, který se mu 

osvědčil již během vyjednávání Agendy 2000. Tehdy před a po každé zásadní 

události v rozhodovacím procesu, ať již to bylo prezentování návrhu Komise, 

zasedání Evropské rady či konečná vyjednávání, inicioval rezoluce, ve 

kterých prezentoval svoji pozici popř. kritizoval dosavadní výsledky jednání a 

navrhoval změny.82 Proto již během příprav komunikace Komise v roce 2003 

přijal Evropský parlament dvě rezoluce, ve kterých deklaroval svůj postoj 

                                                 
80 Schild (2008), str. 539. 
81 Interview autorky s Reimerem Bögem, 17.12.2008 
82 Gröning (2007), str. 62. 
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k vybraným oblastem nového finančního rámce. Konkrétně se jednalo o 

rezoluci "Budoucí rozpočet a potřeby vnějších aktivit"83 a „Začlenění 

Evropského rozvojového fondu do rozpočtu EU.“84 V návaznosti na oficiální 

zveřejnění komunikace Komise poté přijal rezoluci "Budování společné 

budoucnosti: Politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie pro 

období 2007-2013"  přímo k této komunikaci85.  

V době konaná voleb do Evropského parlamentu, v červnu 2004, 

představila Prodiho Komise detailnější rozpracování své komunikace z února 

200486 k sestavení nové finanční perspektivy a prezentovala první legislativní 

balíček, který obsahoval dvě komunikace Komise k Evropskému parlamentu, 

zaměřené jednak na samotnou Finanční perspektivu 2007-201387, tak i na 

Systém vlastních zdrojů Evropské unie88. Zároveň Komise zveřejnila návrh 

textu nové meziinstitucionální dohody89. Hlavním kontroverzním bodem v 

balíčku byl návrh na zkušení britského rabatu mezi lety 2008-2011 a zavedení 

nového obecného korekčního mechanismu, dle kterého by mělo dojít o 66% 

snížení plateb do společného rozpočtu u těch členských států, které přispívají 

do rozpočtu více jak 0,35% HDP.  

Všechny výše jmenované dokumenty lze pokládat za přípravné 

materiály pro následná jednání mezi Radou a Evropským parlamentem, která 

probíhala v novém funkčním období po volbách v roce 2004. Po těchto 

volbách došlo nejen k obměnění složení Evropského parlamentu, ale i k 

sestavení nové Komise. Navíc došlo v obou institucích s ohledem na rozšíření 

Evropské unie o deset nových členských států k rozšíření počtu jejích členů 

dle ustanovení Smlouvy z Nice. S ohledem na složení Evropského parlamentu 

však nedošlo k žádné podstatné změně na politickém spektru, jelikož i nadále 

nejsilnější politickou skupinou v parlamentu zůstala středo-pravicová EPP-

ED. Rozšíření bylo podstatným faktorem již od začátku vyjednávání, a proto 

samotné volby pouze fakticky nastolily stav, se kterým se od začátku jednání 

počítalo.    

                                                 
83 T5-0589/2003 
84 T5-0275/2004 
85 T5-0367/2004 
86 COM(2004) 101 final/2 
87 COM(2004) 487 final  
88 KOM(2004) 505 v konečném znění 
89 COM(2004) 498 
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Prvním krokem, který nově zvolený Evropský parlament udělal bylo 

ustavení dočasného výboru pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro 

rozšířenou EU. Úkolem dočasného výboru bylo „formulovat politické priority 

Evropského parlamentu pro budoucí finanční výhled z legislativního i 

rozpočtového hlediska, navrhnout strukturu budoucího finančního výhledu v 

souladu s těmito prioritami, odhadnout finanční prostředky, které budou 

přiděleny na výdaje Evropské unie v letech 2007–2013 a navrhnout orientační 

rozdělení prostředků mezi jednotlivé okruhy finančního výhledu.“90 Dle slov 

Reimera Bögeho, reportéra Evropského parlamentu pro Finanční perspektivu 

2007-2013, právě díky činnosti a výstupům dočasného výboru byl Evropský 

parlament institucí, která „nejvíce pozorně prozkoumala návrh Komise a 

navrhla schůdný kompromis obsahující komplexní řešení.“91 

Zároveň se Evropský parlament začal zabývat legislativním balíčkem, 

který zveřejnila Komise 14.7.2004.92 V prosinci 2004 zveřejnil Evropský 

parlament první z rezolucí k tomuto balíčku, ve které jasně deklaroval, že 

nebude souhlasit s novou finanční perspektivou, dokud nebude zaručeno 

financování politik umožňujících Evropské unii větší integraci a kohezi, 

implementování priorit Evropského parlamentu a ustavení flexibilního 

zůstatku pro financování nepředpokládaných událostí.93 Touto rezolucí 

Parlament pokračoval ve strategickém budování vlastní pozice pro další 

vyjednávání s Radou.   

Kromě zveřejňování rezolucí si Evropský parlament budoval svoji 

vyjednávací pozici i skrze otázky k ústnímu zodpovězení94, které předkládal 

Radě a Komisi. Parlamentní otázky byly jako nástroj využívány především 

k zajištění dostatečného informování Evropského parlamentu během 

projednávání balíčku a k artikulaci požadavku na uznání zvětšujících se 

pravomocí Evropského parlamentu. Otázky k Radě byly zaměřeny především 

na to, jak plánuje Rada spolupracovat s Evropským parlamentem s ohledem 

na nové uspořádání v Ústavě pro Evropu. Evropského parlamentu proto 
                                                 
90 P6_TA(2004)0005 
91 Interview autorky s Reimerem Bögem, 17.12.2008 
92 COM(2004) 487 final, KOM(2004) 505 v konečném znění, COM(2004) 498 
93 B6/2004/189  
94 O-0067/04 a O-0068/04, Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou, kterou v souladu 
s článkem 108 jednacího řádu položil poslanec Josep Borrell Fontelles za Dočasný 
výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie v letech 2007–2013 
Radě a Komisi dne 21.10.2004.  
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vyvíjel tlak na Radu, aby zahájila pravidelné měsíční trialogy s Evropským 

parlamentem a Komisí počínaje lednem 2005. Otázky ke Komisy směřovaly 

především k tomu, zdali bude Komise do svých návrhů implementovala 

priority Evropského parlamentu.   

Detailně se Evropský parlament oběma komunikacemi Komise 

z 14.7.2004 zabýval v rezoluci „Politické výzvy a rozpočtové prostředky 

rozšířené Evropské unie v letech 2007-2013“95, která byla schválena na 

plenárním zasedání parlamentu 8.června 2005. V této rezoluci Evropský 

parlament podrobně popsal své priority pro novou finanční perspektivu, a to 

jak v oblasti jednotlivých politik Evropské unie tak i struktuře a 

procedurálních mechanismech finanční perspektivy a ročních rozpočtů.   

Evropský parlament, narozdíl od Komise, nechtěl integrovat do 

finančního rámce Evropský rozvojový fond. Zároveň navrhoval nechat mimo 

finanční rámec rezervy pro neočekávané události v oblastech koheze, 

Pohotovostní pomoci, Fondu solidarity a Garančního fondu. Toto taktické 

rozhodnutí vedlo k tomu, že celková výše přídělů a plateb, kterou navrhl 

Evropský parlament byla podstatně blíže návrhu Rady než Komise. Fakticky 

byla ale celková výše přídělů a plateb navrhovaných Evropským parlamentem 

po započtení rezerv a Evropského rozvojového fondu prakticky stejně vysoká 

jako v návrhu Komise. Postavením zejména rezerv mimo finanční rámec chtěl 

Evropský parlament také získat větší volnost při jejich rozdělování.     

Finanční perspektiva měla být dohodnuta na Evropské radě 

zakončující lucemburské předsednictví v červnu 2005. Lucemburské 

předsednictví připravilo kompromisní návrh, ve kterém navrhovalo zmrazit 

britský rabat na nejméně 4,6 milionu eur až do roku 2013, přičemž otázku 

britského rabatu přímo svázalo s reformou Společné zemědělské politiky. V 

platnosti měla zůstat dohoda o Společné zemědělské politice přijatá v roce 

2002, měla být ale modifikována s ohledem na budoucí přistoupení Bulharska 

a Rumunska. Celková výše rozpočtu neměla přesáhnout 1% HNP v platbách a 

1,06% v přídělech, přičemž se rozhodnutí o vlastních zdrojích měla 

modifikovat ve prospěch Německa, Nizozemska a Švédska. Dodatečná 

strukturální pomoc měla být dána vybraným regionům v Polsku a na Kypru. 

                                                 
95 T6-0224/2005   



 39 

Fungování kohezního fondu pro Španělsko mělo být prodlouženo o 2 roky.96 

Pro velké rozdíly mezi nároky jednotlivých členských států ale k uzavření 

dohody nedošlo.  

   Intensivní vyjednávání v Radě poté probíhala během celého 

britského předsednictví v druhé polovině roku 2005. Dne 17. prosince 2005 

proběhla další Evropská rada, která měla novou finanční perspektivu schválit. 

Evropský parlament znovu strategicky zveřejnil krátce před zasedáním Rady 

rezoluci z vlastní iniciativy k textu meziinstutucionální dohody97. V rezoluci 

deklaroval ochotu shodnout se na textu finanční perspektivy a 

meziinstitucionální dohody, zároveň ale znovu zdůrazňoval, že  bez jeho 

souhlasu nemůže být meziinstitucionální dohoda a tím ani finanční 

perspektiva uzavřena. Tímto vytvářel tlak na Radu, aby zohlednila alespoň 

některé jeho požadavky již při přípravě finanční perspektivy. Aby jasně 

deklaroval svoji pozici, zveřejnil parlament seznam "non-negoiable points"98.  

Na prosincové Evropské radě bylo nakonec kompromisní řešení 

schváleno. Parlament v návaznosti reagovat rezolucí z 18.1. 2006, ve které 

kritizovat kompromis, který podle něj zanechává Evropskou unii bez 

dostatečných prostředků, aby mohla hrát roli světového ekonomického a 

politického leadera.  

Na základě Finanční perspektivy 2007-2013 uzavřené 17.12.2005 

Evropskou radou vydala Komise přepracovaný návrh textu 

meziinstitucionální dohody99 a rozhodnutí o systému vlastních zdrojů 

Evropského společenství100. V období mezi 23.lednem 2006 a 4.dubnem 2006 

proběhly čtyři trialogy, společná setkání zástupců Rady, Evropského 

parlamentu a Komise, která sloužila k vzájemnému informování a 

vyjednávání kompromisů mezi Radou a Parlamentem. Trialogy jsou uzavřená 

meziinstitucionální jednání, která nejsou jasně kodifikována evropským 

právem, ale jsou výrazem vzájemného uznání pravomocí a prostředkem 

k nalezení kompromisu. Trialogů v rámci rozpočtové procedury se účastní 

hlavní vyjednavatelé za jednotlivé instituce, obvykle má nejpočetnější 

                                                 
96 European Commission (2008), str. 97-117. 
97 T6-0453/2005  
98 Bodů, o kterých odmítá vyjednávat 
99 COM(2006)0036  
100 COM/2006/0099 final 
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zastoupení Rada a Evropský parlament, z Komise se jednání většinou účastní 

jen komisař s několika svými poradci. Každá instituce má během jednání 

vyhrazenu vlastní místnost, přičemž se hlavní vyjednavatelé scházejí ve 

společné místnosti. Jednání v rámci trialogů trvají většinou velmi dlouho a 

není výjimkou, že se protáhnou až do pozdních ranních hodit.101 Právě 

trialogy jsou ale zásadním bodem v celém vyjednávacím procesu, který 

posouvá vyjednávání dále a je zde dosaženo nejvýznamnějších pokroků.102  

Paralelně s vyjednáváním meziinstitucionální dohody probíhala i 

jednání o rozhodnutí o vlastních zdrojích. V rámci víceletého finančního 

rámce je pouze toto rozhodnutí součástí primárního práva Evropské unie. Dle 

Článku 269 SZES Rada na návrh Komise po konzultaci s Evropským 

parlamentem jednomyslně přijme ustanovení týkající se systému vlastních 

zdrojů, které je následně ratifikováno členskými státy dle jejich národních 

předpisů. 

V návaznosti na návrhy Komise a trialogy vydal Evropský parlament 

nejprve rezoluci k přepracované verzi meziinstitucionální dohody. Tato 

rezoluce byla schválena 17. května 2006. Vyjednávání o meziinstitucionální 

dohodě skončila 14. června 2006, kdy Evropská rada pod vedením 

německého předsednictví schválila její konečné znění. Zároveň tak de jure 

vstoupila v platnost nová Finanční perspektiva 2007-2013. K systému 

vlastních zdrojů se Evropský parlament vyjádřil po schválení 

meziinstitucionální dohody 4.července 2006. 

S ohledem na budoucí vývoj vyjednávání o finančních rámcích mělo 

zásadní důležitost ustanovení o přezkoumání Víceletého finančního rámce 

2007-2013 v půlce doby jeho trvání. Tato tzv. „rendezvous clause“ byla 

stanovena zejména proto, aby byly vyřešeny problematické body, které se 

nepodařily během vyjednávání vyřešit. Právě Evropský parlament velmi 

usiloval o začlenění tohoto přezkoumání do meziinstitucionální dohody, 

jelikož nebyl s konečným výsledkem spokojen a proto ho chtěl co možná 

nejdříve znovu projednat.103        

                                                 
101 Interview autorky s asistentem poslance Evropském parlamentu, Brusel, 10.12.2008 
102 Interview autorky s Reimerem Bögem, 17.12. 2008 
103 Interview autorky s Reimerem Bögem, 17.12. 2008 
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Z výše popsaného průběhu rozhodovacího procesu vyplývá, že 

Evropský parlament se snažil kontinuálně posílit svojí roli v tomto procesu. 

K tomu používal různé strategické přístupy. Jednak s předstihem prezentoval 

svoje postoje k projednávaným dokumentům, okamžitě reagoval na nové 

výstupy z Komise i Rady a zdůrazňoval svoje rozpočtové pravomoci, tedy že 

může odmítnout roční rozpočet jako celek a pro uzavření meziinstitucionální 

dohody je nezbytný jeho souhlas. V neposlední řadě poté připomínal, že dle 

Ústavy pro Evropskou unii bude mít de facto stejné kompetence jako Rada.104     

 

2.3 Priority Evropského parlamentu pro Víceletý finanční 

rámec 2007-2013 

Priority Evropského parlamentu pro Víceletý finanční rámec 2007- 

2013 lze rozdělit do tří oblastí. Zaprvé hlavní priority, které považoval 

Evropský parlament za strategicky důležité s ohledem na dosažení svých 

obecných priorit, a proto tvořily hlavní osu při vyjednáváních.105 Jednalo se 

zejména o priority k procedurálním mechanismům, struktuře rozpočtu a 

posílení reálných pravomocí Evropského parlamentu. Další oblastí byly 

obecné priority k sestavování rozpočtu, které vycházely především z 

institucionální role Evropského parlamentu jako jediného demokraticky 

voleného zástupce občanů prosazujícího evropské zájmy. Poslední oblastí 

byly priority k jednotlivým politikám EU. 

 

2.3.1   Hlavní priority 

Evropský parlament deklaroval své hlavní priority jako tzv. "non-

negotiable points", jimiž podmínil schválení meziinstitucionální dohody, bez 

které by nebylo možné Finanční perspektivu 2007-2013 implementovat. 

Těmito body bylo zavedení revizní klauzule, rezervy pro flexibilitu, revize 

Finanční nařízení, zmenšení administrativní zátěže, certifikace závazků 

členskými státy a respektování pravomocí Evropského parlamentu v oblasti 

vnějších vztahů.106 

                                                 
104 P6-TA(2005)0224, bod G 
105 Interview autorky s Reimerem Bögem 17.12.2008 
106 T6-0453/2005 , bod 6 
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K požadavku, aby byla zavedena revizní klausule, vedli Evropský 

parlament tři důvody. Zaprvé by revizní klausule zvýšila flexibilitu víceletého 

finančního plánování s ohledem na neočekávané události. Zadruhé Evropský 

parlament předpokládal, že nebudou během vyjednávání vzhledem k 

problematickému vývoji ratifikačního procesu Ústavy pro Evropu plně 

respektovány jeho nové rozpočtové pravomoci,107 a proto bude moci během 

revize lépe prosazovat předpokládané nedořešené body jako reformu systému 

vlastních zdrojů a celkovou výši výdajů.108 Zatřetí, Evropský parlament tak 

nepřímo prosazoval svůj požadavek svázat dobu trvání finanční perspektivy s 

funkčním obdobím Evropského parlamentu, jelikož revizi by prováděl nově 

zvolený Evropský parlament po roce 2009.109  

Dalším požadavkem Evropského parlamentu bylo zavedení rezerv pro 

flexibilitu. Celková flexibilita měla tvořit 0,03% HDP. Konkrétně Evropský 

parlament požadoval zavedení následujících flexibilních mechanismů: 1. 

Rezervu pro konkurenceschopnost (7 miliard Eur), Rezervu pro kohezi (3 

miliardy Eur), Pohotovostní pomoc (1,5 miliardy Eur), Fond solidarity (6,2 

miliardy Eur), Rezervu pro garanci půjček (3 miliary Eur) a Rezervu pro 

flexibilitu (3,5 miliardy Eur). Až na rezervu pro konkurenceschopnost a 

rezervu pro kohezi měli být všechny flexibilní mechanismy umístěny mimo 

finanční perspektivu. Evropský parlament přitom trval na využití flexibilních 

mechanismů pouze pro neočekávané události a úpravu střednědobých cílu EU 

a kritizoval současnou praxi, za které sloužily flexibilní mechanismy k 

vyvážení podfinancovaného rozpočtu.110   

Evropský parlament dále požadoval revizi Finančního nařízení s cílem 

zlepšit kvalitu implementace evropského rozpočtu, zejména co se přístupu k 

Evropským fondům týče. Zároveň prosazoval zanést do nové 

meziinstitucionální dohody smírčí řízení jako proces, během kterého bude 

Finanční nařízení vyjednáno.111   

                                                 
107 Tento svůj požadavek pojmenoval Evropský parlament jako "gentlemanské ustanovení", 
podle kterého by po přijetí Ústavy měli být přehodnoceny všechny legislativní akty, u kterých 
Ústava změní procedury jejich schvalování. 
108 T6-0224/2005 , Obecný obsah, bod 10 
109 A6-0150/2006, str. 70 
110 T5-0589/2003, bod C a D 
111 Evropský parlament se tak dovolával respektování společné deklarace z března 1975 
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Evropský parlament také prosazoval lepší zajištění kontrolovatelnosti 

výdajů Komise. Proto trval na svém stanovisku, aby administrativní výdaje 

Komise zůstaly součástí Hlavy 5 a nebyly dány mimo tuto část rozpočtu. 

Evropský parlament dále kritizoval nadměrný nárůst agentur Komise a trval 

na tom, aby měly rozpočtové autority větší kontrolu nad vznikáním nových 

byrokratických struktur.112 

Dalším strategickým bodem byla certifikace závazků členskými státy.  

Jelikož je 80% evropského rozpočtu prováděno členskými státy, požadoval 

Evropský parlament, aby "nejvyšší politické a manažerské autority (ministři 

financí) členských států" skrze certifikaci svých finančních závazků převzaly 

závazně odpovědnost za implementaci evropského rozpočtu.113     

V neposlední řadě se Evropský parlament díky svému postavení 

rozpočtové autority snažil vybudovat silnější pozici pro rozhodování v oblasti 

vnějších vztahů, zejména pak ve SZBP114, ve které požadoval větší zapojení a 

rozšíření současné praxe informování a konzultací s Radou. Dále požadoval 

rozšíření procedury spolurozhodování na oblast Instrumentu stability a Před-

přístupového instrumentu.115 Po Komisy Evropský parlament požadoval, aby 

s ním konzultovala vznik nových strategií v oblasti vnějších vztahů. 

 

2.3.2  Obecné priority  

V rámci svých obecných priorit Evropský parlament prosazoval, aby 

nový finanční rámec 1. spojoval politické priority a finanční potřeby EU, 2. 

modernizoval strukturu rozpočtu EU a 3. zlepšoval kvalitu implementace 

rozpočtu EU. Rozpočty EU musí být dle Evropského parlamentu založeny na 

principu přidané evropské hodnoty veřejným výdajům, respektování principu 

subsidiarity, transparentnosti a dostatečné veřejné kontrole. Na základě těchto 

obecných zásad vytvářel priority konkrétní.116 

                                                 
112 T6-0224/2005 bod 38-41 
113 A6-0150/2006, str. 69. 
114 Evropský parlament staví svoji pozici na nových rozpočtových pravomocích, které zavede 
Ústava pro Evropu. Jedná se zejména o vyrovnání pozice Rady a Evropského parlamentu v 
rozhodování o financování SZBP.  
115 T6-0224/2005 , bod 71 
116 T6-0224/2005  
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Jako hlavní obecnou prioritu Evropského parlamentu lze také označit 

navýšení celkových prostředků rozpočtu EU117, přičemž se Evropský 

parlament odvolával na MacDougallovu zprávu118, která doporučovala zvýšit 

celkový objem rozpočtu EU na 2% až 2,5% HDP členských států.119 S tím 

úzce souvisel i požadavek na reformu systému vlastních zdrojů. Evropský 

parlament považoval jeho tehdejší nastavení za nevyhovující. Zavedením 

čtvrtého vlastního zdroje došlo k posílení pozice členských států, resp. Rady. 

Přístup členských států, jakožto hlavních přispěvatelů do evropského 

rozpočtu, byl dominován tzv. „revenue-oriented approach“ a ne „expenditure-

oriented approched“, jako tomu bylo v době, kdy tradiční vlastní zdroje 

převažovaly v příjmech Evropského společenství.120 Reformou vlastní zdrojů 

chtěl Evropský parlament docílit větší finanční nezávislosti Evropské unie na 

členských státech, posílení své pozice a zvýšení transparentnosti celého 

systému pro občana.121  

 

2.3.3  Priority k jednotlivým politikám EU 

V oblasti politik Evropské unie kladl Evropský parlament největší 

důraz na naplnění Lisabonských cílů, které si Evropská unie stanovila v roce 

2000,  posílení vnějších vztahů EU122, aplikaci Haagského programu 2005-

2010123 a posílení evropského občanství124. Zejména přitom zdůrazňoval 

podporu růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje, dokončení oblasti 

svobody, bezpečnosti a justice a posílení pozice EU jako globálního hráče.  

Naplnění Lisabonských cílů by podle Evropského parlamentu měla být 

podřízena kohezní i sociální politika, dále by mělo dojít k podstatnému 

navýšení prostředků na výzkum, rozvoj a programy celoživotního vzdělávání. 

                                                 
117 Interview autorky s Reimerem Bögem, 17.12.2008 
118 Zpráva prezentovaná v roce 1977 expertní skupinou Komise. 
119 T6-0224/2005 , Obecný obsah, bod 5 
120 Eiselt, Pollak, Slominski (2007), str. 87. 
121 A6-0150/2006, str. 71. 
122 Právě oblasti vnějších vztahů věnoval Evropský parlament dlouhodobě nejvyšší pozornost. 
Již před začátkem vyjednávání v roce 2003 prezentoval své požadavky v této oblasti v 
rezoluci T5-0589/2003.   
123 Haagský program je program Evropské unie pro užší kooperaci v oblasti justice a 
vnitřních záležitostí v období 2005-2010.  Jeho hlavním cílem je vytvoření oblasti 
svobody, bezpečnosti a justice. Hlavním cílem programu je vytvořit polečnou 
imigrační a asylovou politiku.  
124 Interview autorky s Reimerem Bögem, 17.12.2008 
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Evropský parlament proto požadoval pokračování reformy kohezní politiky, 

která začala již Agendou 2000, zdůrazňoval přitom zásadu vyčerpání všech 

přidělených prostředků a ne jejich přesouvání či vracení.  

Dále, na rozdíl od návrhu Komise, požadoval výraznější navýšení 

prostředků pro sociální politiku125 (o 200 milionů Eur) a program 

celoživotního vzdělávání (o 670 milionů Eur).126 Pro posílení role EU při 

zvyšování konkurenceschopnosti prosazoval alokovat dostatečné finanční 

prostředky na Sedmý výzkumný program EU (FP7), Rámcový program pro 

konkurenceschopnost a inovaci (CIP), Akční plán pro environmentální 

technologie (ETAP) a pro střední a malé podniky (SME). Parlament se také 

intenzivně zasazoval o zvýšení finanční prostředků na trans-evropské sítě, 

konkrétně požadoval navýšení finančních prostředků na projekt Marco Polo a 

třicet prioritních transportních projektů. Podpořil také novou iniciativu 

Komise TEN-E a vytvoření samostatného vesmírného programu, u kterého 

zdůrazňoval zejména alokaci dostatečných prostředků na projekt Galileo a 

Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES).127 

V oblasti naplňování Haagského programu navrhoval Evropský 

parlament zvýšení finančních prostředků o 1 miliardu Eur pro Hlavu 3, pod 

kterou aktivity směřující k ustavení oblasti svobody, bezpečnosti a justice 

spadají. Parlament požadoval v rámci Hlavy 3 zavedení samostatné 

podokruhu „Oblast svobody, bezpečnosti a justice“, aby byla zaručena větší 

viditelnost této politické priority unie. Zároveň trval na ponechání 

dostatečného zbytku pro neočekávané události. Evropský parlament také kladl 

důraz na konsolidaci rozpočtových prostředků pro Europol a Eurojust, 

přičemž zdůrazňoval posílení demokratické odpovědnosti Europolu.   

Tradiční prioritní oblastí Evropského parlamentu je posílení vnější 

politiky EU resp. posílení schopnosti EU být globálním hráčem a reagovat na 

aktuální světový vývoj. Proto požadoval podstatné navýšení finančních 

prostředků pro Hlavu 4 a zavedení dostatečných zbytků pro neočekávané 

události. Podfinancovanost Hlavy 4 dokládal na příkladu Finančního rámce 

1999-2006, v rámci kterého muselo být na aktivity v  oblasti vnějších vztahů 

                                                 
125 Jedná se zejména o program PROGRESS. 
126 T6-0224/2005, část 1, body 15-20 
127 T6-0224/2005, bod 53 
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mobilizováno jen mezi lety 2000 a 2003 navíc 600 milionů EUR 

z flexibilního instrumentu a další mobilizování prostředků muselo být 

zajištěno z pohotovostní rezervy. Evropský parlament označil kontinuální 

využívání flexibilních a pohotovostních mechanismů k vyrovnání 

nedostatečných finančních prostředků za neudržitelný stav, který nevede 

k vytvoření koherentní vnější politiky.128 Po východním rozšíření navíc 

Evropská unie získala nové sousedy, a proto bylo dle Evropského parlamentu 

nezbytné alokovat další prostředky, díky nimž bude moci Evropská unie 

podporovat „stabilitu, bezpečnost a ekonomický rozvoj“ v těchto nových 

regionech.129 Evropský parlament také upozorňoval na nutnost větší 

diverzifikace Evropské politiky sousedství, která by se měla stát dostatečně 

atraktivní alternativou pro státy, které v současné době nemají perspektivu 

stát se členy Evropské unie.130 Zároveň požadoval větší využití prostředků 

Evropské investiční banky pro vnější vztahy a sjednocení výdajů na vnější 

vztahy do jedné hlavy, aby byl rozpočet více transparentní.131 Evropský 

parlament také vyzval Komisi, aby zefektivnila své fungování v oblasti 

zahraničních vztahů a implementace jednotlivých programů. Dále požadoval, 

aby Komise do svých návrhů více integrovala spolupráci EU-USA v oblasti 

zahraničních otázek.132  

Čtvrtou hlavní prioritní oblastí byla podpora evropského občanství, 

kultury a diversity. V této oblasti vyzýval Evropský parlament ke sladění 

opatření vyplývajících z Ústavy pro Evropu a nového finančního rámce, 

zejména při rozvíjení občanského dialogu a implementaci občanských 

iniciativ. Proto také podporoval posílení finančních prostředků pro programy 

Mládež v akci (nárůst na 1 miliardu Eur), KULTURA 2007 (nárůst na 500 

milionu Eur), MEDIA 2007 a Evropa pro občany.133 

Vedle těchto čtyř hlavních priorit se Evropský parlament také 

zasazoval o další snížení finančních prostředků pro Společnou zemědělskou 

politiku a její přestrukturování směrem k většímu důrazu na rozvoj venkova, 

                                                 
128T5-0589/2003, bod C a D 
129 T5-0589/2003, bod H 
130 T6-0224/2005, bod 28-32 
131 V rámci Finančního rámce 1999-2006 byly finance na vnější vztahy rozděleny v hlavách 4, 
6 a 7. 
132 T6-0224/2005, bod 29,30 
133 T6-0224/2005, bod 25-27 



 47 

konkrétně navýšení finančních prostředků pro Fond rozvoje venkova.134 V 

oblasti environmentalní politiky považoval Evropský parlament za prioritní 

projekty Natura 2000135  a finanční instrument Life+ Programme.  

 

2.4  Výsledná podoba Víceletého finančního rámce 2007-2013 

s ohledem na priority Evropského parlamentu 

Obě rozpočtové autority, Evropský parlament i Rada měly rozdílný 

přístup k politickým prioritám pro nový finanční rámec. Zatímco priority 

Rady vznikly na základě komplikovaných jednání mezi jednotlivými 

členskými státy a reflektovaly přístup „juste retour“136, přistupoval Evropský 

parlament ke svým prioritám s cílem zajistit pro Evropskou unii takové 

finanční prostředky, díky nimž by mohla Evropská unie posílit svoji roli jako 

jednoho z hlavních globálních hráčů.137 Tímto byl definován i hlavní směr, 

kterým se Evropský parlament snažil Víceletý finanční rámec 2007-2013 

ovlivnit (Příloha 2).  

Výsledná podoba Finanční perspektivy (Příloha 3) i 

meziinstitucionální dohody reflektovala priority Evropského parlamentu 

v oblasti alokace finančních zdrojů a jejich rozdělení dle jednotlivých politik 

pouze velmi omezeně. Zatímco Evropský parlament navrhoval celkovou výší 

Finanční perspektivy 2007-2013 na 1,07% HNP (883 329 milionu Eur), byla 

její konečná výše pouze 1% HNP (820 780 milionu Eur), tedy o 62 549 

milionu Eur méně. Nejvíce přitom Rada oproti návrhu Evropského 

parlamentu snížila výdaje právě v hlavních 3 prioritních oblastech 

Evropského parlamentu, tedy v Hlavě 3 "Občanství, svoboda, bezpečnost a 

justice" (-45% z návrhu EP), Hlavě 1a "Konkurenceschopnost pro růst a 

zaměstnanost" (- 39% z návrhu EP) a Hlavě 4 "EU jako globální hráč" (-30% 

z návrhu EP). Naopak Rada oproti návrhu Evropského parlamentu navýšila o 

                                                 
134 T6-0224/2005, bod 21 
135 V rámci nového finančního rámce požaduje Evropský parlament alokovat 
dostatečné prostředky pro projekt Natura 2000, zároveň ale požaduje po Komisi, aby 
zavedla právně závazné mechanismy, které zaručí správnou implementaci tohoto 
projektu.  
136 Becker, Peter (2005) Der EU-Finanzrahmen 2007-2013. Auf dem Weg zu einer 
europäischen Finanzverfassung oder Fortsetzung der nationalen �ettosaldopolitik?,SWP-
Studie 2005/S36, November 2005, str. 10 a P6_TA(2006)0210 bod 3, ve kterém Evropský 
parlament kritizuje přístup členských států založený jen na individuálních národních zájmech 
137 Rozhovor autorky s Reimerem Bögem, 17.12.2008 
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43 % výdaje na Hlavu 5 "Administrativa". Zde znovu jednala proti prioritě 

Evropského parlamentu, který chtěl redukovat administrativní zátěž. Oproti 

snahám Evropského parlamentu také nedošlo k reformě systému vlastních 

zdrojů. Fakticky se tak Evropskému parlamentu vzhledem k příjmové stránce 

rozpočtů a přidělování finančních zdrojů nepodařilo plošně své obecné 

priority ani priority k jednotlivým politikám EU prosadit. Evropský parlament 

tento fakt také kritizoval, zejména tak učinil odmítnutím Finanční perspektivy 

2007-2013 přijaté v prosinci 2005.138 Během následných trialogů v první 

polovině roku 2006 se Evropskému parlamentu podařilo v oblasti výše 

alokovaných prostředků částečně Finanční perspektivu oproti návrhu Rady z 

prosince 2005 navýšit. Jednalo se však pouze o 4 miliardy Eur, které byly 

určeny pro Hlavy 1a, 1b, 2, 3b a 4.139 Jednalo se zejména o oblasti posílení 

konkurenceschopnosti, vzdělání, výzkum, výměny mládeže, strukturální 

fondy, ochrana životního prostředí, ochrana spotřebitele a společná zahraniční 

a bezpečnostní politika (Příloha 4).140 

Jelikož ale Evropský parlament od počátku deklaroval svoji ochotu se 

na novém finančním rámci dohodnout, byl ochoten najít dohodu, pokud 

budou akceptovány jeho návrhy netýkající se přímo výše výdajů ale zlepšení 

fungování a implementace rozpočtu. Jak uvedl v rozhovoru s autorkou 

Reimer Böge, reportér rozpočtového výboru Evropského parlamentu pro 

Finanční rámec 2007-2013, při vytváření své strategie klade Evropský 

parlament dlouhodobě důraz na změnu nastavení rozpočtu a posílení 

pravomocí Evropského parlamentu než na střednědobé alokování finančních 

prostředků. Proto je Evropský parlament ochoten ustoupit ze svých nároků na 

výši výdajů, pokud bude místo toho dosaženo kvalitativního posunu v 

organizaci a implementaci rozpočtu. U Finančního rámce 2007-2013 v tomto 

ohledu Evropský parlament dosáhl  několik úspěchů. Zejména se jednalo o 

dosažení prakticky všech "non-negotiable points", tedy hlavních priorit 

Evropského parlamentu. Konkrétně se zcela podařilo dosáhnout zavedení 

revizní klausule, rozšíření flexibility rozpočtu, revize Finančního nařízení a 

                                                 
138 A6-1050/2006, str.35. 
139 P6_TA(2006)0210, bod 7 
140 Böge, Reimer. Tisková zpráva 5.4.2006. EU-Finanzperspektive: Einigung ein Erfolg im 
Sinne des Europäischen Parlaments. 
http://www.reimerboege.de/seite/Pressemitteilungen/135, staženo 4.3.2009 
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respektování pravomocí Evropského parlamentu v oblasti vnějších vztahů. 

Částečně byl naplněn i požadavek na zmenšení administrativní zátěže a 

certifikace závazků členských států. 

    Do meziinstitucionální dohody byla zanesena povinnost Komise v 

roce 2009 přezkoumat současnou finanční perspektivu, přičemž bylo 

deklarováno plné zapojení Evropského parlamentu do této revize. Zároveň 

bylo vytvořeno několik flexibilních mechanismů, které byly umístěny mimo 

Finanční perspektivu 2007-2013. Jednalo se zejména o Rezervu pro 

pohotovostní pomoc (221 milionů EUR), Fond Solidarity (1 miliarda EUR), 

Flexibilní instrument (200 milionů ročně, přičemž je možné přesouvat částky 

během 2 let) a Fond přizpůsobení se globalizaci (3,5 miliardy EUR).141 

Evropskému parlamentu se také podařilo prosadit navýšení rezervy Evropské 

investiční banky na celkovou výši 2,5 miliardy EUR. Tyto finanční 

prostředky měly směřovat do kofinancování v oblastech výzkum a rozvoj, 

TENs a střední a malé podniky. Dalším úspěchem Evropského parlamentu 

bylo vytvoření větší flexibility v rámci Finanční perspektivy 2007-2013, a to 

sice skrze zanechání zbytků ve všech hlavách. Do meziinstitucionální dohody 

byla také zanesena povinnost vytvořit nové Finanční nařízení během smírčího 

jednání, přičemž měly být zavedeny jednodušší procedury.142 V oblasti 

vnějších vztahů a SZBP byly posíleny pravomoci Evropského parlamentu. V 

rámci SZBP se budou pravidelně konat trialogy a Evropský parlament bude 

zapojen to finanční kontroly této oblasti. Dále byla stanovena povinnost 

Komise konzultovat s Evropským parlamentem své politické strategie v této 

oblasti.143 

V otázce certifikace členských států se podařilo Evropskému 

parlamentu zanést do textu meziinstitucionální dohody posílení interních 

kontrol při implementaci rozpočtu.144 Ačkoliv se Evropskému parlamentu 

nepodařilo snížit celkový objem Hlavy 5, podařilo se mu prosadit kvalitativní 

změnu pro utváření nových agentur - nové agentury nesmí být financovány z 

přeprogramování Komisí či zbytků. Komise musí předložit rozpočtovým 

                                                 
141 A6-0150/2006, str.39. 
142 2006/C 139/0106, bod 45 
143 A6-0150/2006, str. 41. 
144 2006/C 139/016, bod 44 
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autoritám odhad nákladu na vytvoření nové agentury. Tento návrh poté bude 

muset být oběmi rozpočtovými autoritami schválen.145   

V odborné literatura převažuje názor, že je vliv Evropského 

parlamentu na vytváření Finanční perspektivy zanedbatelný.146 Jak je zřejmé z 

případu vyjednávání Finančního rámce 2007-2013, Evropský parlament má 

pouze velmi omezený vliv na příjmovou a výdajovou stránku finanční 

perspektivy. Tento omezený vliv Evropského parlamentu vyplývají z několika 

důvodů. Zaprvé, jelikož je největším zdrojem příjmů evropského rozpočtu 

podíl z HDP členských států, tedy de facto přímé příspěvky jednotlivých 

členských států, je během vyjednávání výrazně oslabena supranacionální 

úroveň a celému procesu dominují členské státy, jelikož jde v prvé řadě o 

rozdělování „jejich“ a ne „celoevropských“ finančních prostředků. Druhou 

příčinnou je samotné procedurální nastavení vyjednávacího procesu. Poté, co 

Komise představí svůj návrh, přesune se rozhodování pouze do Rady. 

Charakter jednání v Radě je velmi konfliktní a je nesnadné nalézt společný 

kompromis. Právě vzhledem k problematickému vyjednávání je po uzavření 

pozice Rady pro Evropský parlament obtížné jednání o komplikovaně 

nalezeném kompromisu znovu otevřít během následného vyjednávání 

meziinstitucionální dohody.147 Zatřetí, vliv Evropského parlamentu je omezen 

i časovým nastavením vyjednávání. Jelikož je vyjednávání v Radě o finanční 

perspektivě velmi zdlouhavé, dostává se Evropský parlament během 

vyjednávání meziinstitucionální dohody pod tlak vzhledem k nutnosti uzavřít 

dohodu ještě před začátkem nového finančního období. Pokud by se Evropský 

parlament rozhodl odmítnou finanční perspektivu, tedy neuzavřít 

meziinstitucionální dohodu, znamenalo by to ohrožení financování zejména 

regionální pomoci, na které jsou obzvláště závislé chudší státy. Nelze 

předpokládat, že poslanci Evropského parlamentu za tyto státy by hlasovaly 

pro trvání na prosazení celkových priorit Evropského parlamentu, pokud by to 

znamenalo ohrožení finančních prostředků pro jejich zemi.148  

Fakticky tento omezený vliv ale platí pouze na kvantitativní úroveň 

víceletého finančního rámce. Z výsledků vyjednávání o Víceletém finančním 

                                                 
145 2006/C 139/01, část III, D 
146 např. Nugent (2006), Schild (2008), Becker (2005) 
147 Schild (2008), str. 543. 
148 Schild (2008), str. 543. 
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rámci 2007-2013 vyplývá, že Evropskému parlamentu se podařilo prosadit 

změny v oblasti kvalitativní, tedy zejména v procedurálním a technickém 

nastavení rozpočtu. Důvody tohoto úspěchu můžeme hledat zejména 

v dlouhodobé strategii Evropského parlamentu, který se snaží posílit svoji 

pozici v rozhodovacím procesu spíše než prosadit navýšení finančních výdajů. 

Dalším důvodem je ale i přístup členských států Evropské unie, kteří jsou se 

svým „juste-retour“ přístupem zaměřeni hlavně na kvantitativní oblast 

víceletého finančního rámce a jsou tak více ochotni ustoupit v oblasti 

kvalitativní.        
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3.   Roční rozpočety 2008 a 2009 

V rámci Víceletého finančního rámce 2007-2013 bude přijato celkem 

sedm ročních rozpočtů Evropské unie. V současné době byly v rámci tohoto 

finančního rámce přijaty tři roční rozpočty. Tato práce se věnuje rozpočtům 

Evropské unie v pro rok 2008 a 2009, tedy v současné době jediných dvou 

ročních rozpočtů, jejichž celé vyjednávání probíhalo  po uzavření vyjednávání 

o novém finančním rámci. 

Rozhodování o ročních rozpočtech, jak bylo ukázáno výše, je 

v podstatné míře předurčeno víceletým finančním rámcem. Tím je prakticky 

omezen manévrovací prostor Evropského parlamentu, který se může 

pohybovat pouze v rámci daném finanční perspektivou.   

    

3.1     Průběh rozpočtové procedury   

Pravidla pro sestavování evropského rozpočtu jsou na rozdíl od 

víceletého finančního rámce zakotvena v primárním evropském právu. 

Konkrétně se jedná o Finanční ustanovení daná Smlouvou o založení 

Evropského společenství.149 Ta stanovují nejen náležitosti, které musí 

rozpočet splňovat, ale definují i rozpočtový rozhodovací proces a kompetence 

jednotlivých institucí. Proto se tato práce nebude věnovat konkrétnímu popisu 

vyjednávání rozpočtů 2008 a 2009, jak tomu bylo u Finanční perspektivy 

2007-2013, ale bude zde popsána rozpočtová procedura dle konsolidovaného 

znění Smlouvy o založení Evropského společenství v listopadu 2006, protože 

právě ta byla pro vyjednávání v letech 2008 a 2009 rozhodující. Specifické 

aspekty vyjednávání rozpočtů 2008 a 2009 budou rozvedeny v následující 

části práce věnované vnějším a vnitřním faktorům, která vyjednávání 

ovlivnila. 

Průběh a jednotlivá stádia rozpočtové procedury jsou stanovena 

Článkem 272 Smlouvy o Založení Evropského společenství. Instituce se 

v předkládání dokumentů ale řídí pragmatickým harmonogramem z roku 

1976, který zkracuje krajní lhůty. Přípravná část rozpočtové procedury začíná 

sestavením předběžného rozpočtu Komisí. Na základě tzv. Annual Policy 

                                                 
149 Smlouva o založení Evropského společenství, konsolidované znění listopad 2006, 
Lucemburk: Evropská společenství, Hlava II, čl. 268-280. 
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Strategy (APS) začíná v Komisi orientační debata mezi listopadem a 

prosincem roku n-2. Během této doby je definován rámec a zásady pro 

rozpočtový legislativní proces, sestaveny priority rozpočtových politik a 

identifikován způsob dosažení těchto priorit.150 V únoru roku n-1 také Komise 

zveřejňuje technické přizpůsobení finančního rámce.151 Během února a března 

pak začíná meziinstitucionální dialog. V dubnu probíhá první ze čtyř trialogů 

zavedených obnovenou meziinstitucionální dohodou z roku 2006.152 Tento 

trialog slouží k diskusi o prioritách rozpočtu na příští rok a výměně stanovisek 

mezi rozpočtovými autoritami. Do 1. května je poté rozpočtovým autoritám 

předložena Komisí stanovená maximální míra zvýšení výdajů oproti výdajům 

stejné povahy běžného rozpočtového roku.153 Evropský parlament i Rada jsou 

povinni Komisi dodat odhad svých výdajů a příjmů do 1. července roku n-1. 

V praxi ale předkládají instituce odhady svých výdajů Komisi již 1. května. 

V Radě je tento odhad přijímán kvalifikovanou většinou, v Evropském 

parlamentu postačuje prostá většina. Na základě těchto i vlastních odhadů 

vypracuje Komise předběžný rozpočet (PDB).154 Začátkem května rozešle 

Komise neoficiální verzi předběžného návrhu rozpočtu. Článěk 272 SZES 

stanoví krajní lhůtu předložení předběžného návrhu rozpočtu na 1. září roku 

n-1. Dle pragmatického harmonogramu je ale předběžný návrh rozpočtu 

předkládán Radě již 15. června. Předběžný návrh rozpočtu je pro informaci 

zaslán i Evropskému parlamentu.155 

                                                 
150 Komise se při sestavování rozpočtů řídí tzv. Activity Based Budgeting (ABB). ABB 
znamená strukturování rozpočtu podle jednotlivých politik, v rámci kterých jsou uvedeny 
konkrétní aktivity. Tento systém má zajistit větší transparentnost a srozumitelnost rozpočtu 
pro občany EU.   
151 Technické přizpůsobení je prováděno na základě růstu HDP a cen.  
152 Trialog se musí konat mezi zveřejněním technického přizpůsobení meziinstitucionální 
dohody a předběžným návrhem rozpočtu.  
153 Komise stanoví maximální míru zvýšení po konzultaci s Výborem pro hospodářskou 
politiku na základě vývoje objemu HNP Společenství, průměrné změny rozpočtů členských 
států a z vývoje životních nákladů během uplynulého rozpočtového roku. 
154 Pokud by Komise nesouhlasila s předběžnými odhady ostatních institucí, může 
k předběžnému návrhu rozpočtu připojit svoje odlišné odhady. Toto se ale většinou nestává, 
protože je respektován princip institucionální autonomie. European Commission (2008) 
European Union. Public Finance. 4th Edition. Luxembourg: Office for Official Publications 
of the European Communities, str. 211. 
155 Během doby od zveřejnění předběžného rozpočtu až do prvního čtení může Komise 
z vlastní iniciativy nebo na základě žádosti některé z institucí zaslat pozměňovací dopisy 
k předběžnému rozpočtu.  Zároveň může Komise po celou dobu jednání a provádění rozpočtu 
iniciovat jeho pozměnění, které se ale musí opírat o výjimečné a neočekávané okolnosti, jako 
je například přírodní katastrofa nebo ozbrojený konflikt. European Commission (2008), str. 
214.   
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Během června a července vytváří Rada156 oficiální návrh rozpočtu 

(DB). V této době může také na základě meziinstitucionální dohody z roku 

2006 proběhnou dobrovolné smírčí jednání s Evropským parlamentem a 

Komisí. Toto jednání by mělo být věnováno povinným výdajům rozpočtu, 

zejména společné zemědělské politice, společné zahraniční a bezpečnostní 

politice a dohodám o rybářství157. Smírčí jednání probíhá ve dvou fázích. Jako 

první se koná trialog hlavních zástupců jednotlivých institucí, které mají 

předjednat společný kompromis. Až poté následuje samotné smírčí jednání, 

které by mělo potvrdit výsledky trialogu, popř. dořešit sporné body. Návrh 

rozpočtu musí být schválen Radou pro rozpočet kvalifikovanou většinou dle 

Článku 205(2) SZES do 5. října roku n-1. Na základě pragmatického 

harmonogramu je ale přijímán již 31. července a v první polovině září je 

zaslán Evropskému parlamentu k projednání.  

Evropský parlament musí k předloženému návrhu vyjádřit do 19. 

listopadu roku n-1, pokud tak neučiní, je návrh považován za přijatý. Fakticky 

se ale obvykle k návrhu vyjádří do 25. října. Hlavní část projednávání návrhu 

rozpočtu probíhá v Rozpočtovém výboru Evropského parlamentu (COBU).158 

COBU jmenuje dva reportéry, jeden se zabývá částí rozpočtu věnované 

Komisy, druhý se zabývá ostatními částmi rozpočtu. Na základě postojů 

ostatních výborů připraví Rozpočtový výbor modifikace povinných výdajů a 

pozměňovací návrhy k nepovinným výdajům rozpočtu. Ty jsou pak 

předloženy koncem října roku n-1 na plenárním zasedání Evropského 

parlamentu, který schvaluje změny v povinných výdajích absolutní většinou 

přítomných členů a nepovinné výdaje absolutní většinou všech členů. Pokud 

navrhne Evropský parlament nějaké změny, jako tomu bylo u rozpočtů 

v letech 2008 a 2009, je návrh postoupen k druhému čtení v Radě. Je 

tradičním postupem Evropského parlamentu, že navýší zpět částky u 

nepovinných výdajů, které Rada z původního návrhu Komise seškrtala. 

Zároveň má Evropský parlament v této chvíli možnost vytvořit tlak na 

Komisy, aby např. dodala analýzy implementace jednotlivých projektů popř. 

                                                 
156 V rámci Rady se vytvářením návrhu rozpočtu zabývají rozpočtový výbor Rady složený 
z finančních atašé stálých zastoupení členských států EU a  COREPER II. European 
Commission (2008), str. 215. 
157 2006/C 139/01, bod 41a 42 
158 Návrh rozpočtu je Rozpočtovému výboru přidělen Generálním sekretariátem Evropský 
parlament. 
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zlepšila implementaci projektů tím, že dá finanční prostředky určené na 

administrativu těchto projektů do rezervy. Její odstranění podmiňuje splněním 

svých požadavků.159  

Ještě před jednáním Rady proběhne další smírčí jednání mezi 

institucemi. Při druhém čtení může Rada pozměnit všechny návrhy, na 

kterých se do té doby s Evropským parlamentem neshodla160. U povinných i 

nepovinných výdajů rozhoduje Rada kvalifikovanou většinou. Rozhodnutí 

Rady v oblasti povinných výdajů jsou rozhodnutími konečnými, které 

nemůžou být Evropským parlamentem dále měněny. Jedinou možností 

Evropského parlamentu jak výši povinných výdajů odmítnout je odmítnout 

celý rozpočet. Naopak Evropský parlament určuje konečnou výši 

nepovinných výdajů. Ve druhém čtení se tedy Evropský parlament zabývá 

hlavně nepovinnými výdaji, které může většinou hlasů svých členů a třemi 

pětinami odevzdaných hlasů změnit nebo zamítnout. Poté je rozpočet 

vyhlášen předsedou Evropského parlamentu za schválený s konečnou 

platností.   

Pokud by byl rozpočet ve druhém čtení zamítnut, hospodařila by 

Komise pro daný rok s provizorním rozpočtem ve velikosti jedné dvanáctiny 

prostředků určených pro jednotlivé oblasti v minulém roce161. Zároveň by 

bylo zahájeno „třetí čtení“ v Evropském parlamentu nad novým rozpočtovým 

návrhem doplňujícím předešlý rozpočtový návrh. Tento postup není 

kodifikován smlouvami, ale jedná se o praktický přístup s cílem dosažení co 

nejrychlejšího kompromisu.  

Z právního hlediska lze definovat dva klíčové momenty rozpočtové 

procedury; přijetí návrhu rozpočtu Radou, kterým se oficiálně otevírají 

rozpočtová vyjednávání pro rozpočtové autority a konečné přijetí rozpočtu 

Evropským parlamentem, kterým se celá procedura uzavírá. Předběžný návrh 

rozpočtu, který zveřejňuje Komise nemá právní statut legislativní předlohy, 

nicméně reflektuje právo Komise iniciovat návrhy zákonů, které se uplatňuje 

při přijímání komunitárních politik.162 

                                                 
159 Interview autorky s administrátorkou Evropského parlamentu, 15.10.2008 
160 Platí princip, že jakmile dojde ať již v prvním či druhém čtení k přijetí navrhovaného textu, 
nelze tuto část rozpočtu dále měnit. European Commission (2008), str. 219. 
161 Smlouva o založení Evropského společenství, konsolidované znění listopad 2006, Čl. 273 
162 European Commission (2008), str. 207 


