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Anotace

Rigorózní práce „Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu: cesta 

k efektivnějšímu využití společných financí?“ pojednává o financování Evropské unie 

po roce 2007. Na základě rozboru jednání o finanční perspektivě a příspěvků do veřejné 

konzultace (založeném na deskriptivně analytické metodě) práce ukazuje, že rozpočet EU 

není dostatečně efektivní a neumožňuje řešit aktuální problémy Unie či plnit 

odpovídajícím způsobem vytyčené cíle. Práce také upozorňuje na to, že ani přezkum 

s velkou pravděpodobností nepřinese výraznou reformu rozpočtu, protože členské státy 

hájí především své vlastní zájmy. Účelem práce není hodnotit rozpočet EU z čistě 

ekonomického hlediska, ale poukázat na vliv jednotlivých zemí i ostatních zapojených 

aktérů na konečnou podobu dohodnutého finančního rámce a vysvětlit, proč společný 

rozpočet není efektivním nástrojem pro financování rozšířené Evropské unie a proč se ani 

v následujících letech nedá očekávat výrazná změna financování EU. Práce je rozdělena 

do pěti kapitol -  nejprve připomínáme vývoj financování EU do roku 2007 i hlavní 

problémy a nevyřešené otázky související se společným rozpočtem, poté se věnujeme 

podrobnému rozboru jednání o finanční perspektivě 2007-2013, analýze klíčových oblastí 

sporů, zhodnocení výsledného kompromisu a dalšímu vývoji dané problematiky během 

přezkumu rozpočtu v období 2008/2009. Práce tak přináší ucelený pohled na financování 

Evropské unie a umožňuje lépe porozumět problémům spojeným se společným rozpočtem 

i jejich možným řešením. Přínosem je i to, že se zabývá velmi aktuálním tématem, které 

zatím není v české literatuře podrobně analyzováno.
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Annotation

The rigorous thesis „Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu: cesta 

k efektivnějšímu využití společných financí?“ deals with the funding of the European 

Union after the year 2007. Based on the analysis of the debates on the financial perspective 

and of the contributions to the public consultation (using the descriptive and analytical 

method), the thesis proves that the EU budget is not efficient enough and doesn't enable 

the Union to tackle actual problems nor to achieve the agreed targets in an appropriate 

way. The analysis also points out that the review will probably not lead in a deep reform 

because the States promote mainly their own interests. The purpose of the thesis is not to 

analyse the EU budget from a purely economic point of view but to show the influence 

ofthe Member States and all the actors involved on the finál content of the financial 

perspective and to explain why the budget isn't effective enough to finance the enlarged 

European Union and why any profoud reform of the EU funding can't be expected to také 

plače in the coming years. The thesis is divided into five chapters -  first of all, we résumé 

the evolution of the EU fmancing till the year 2007 and the main problems and pending 

questions conceming the budget. After it, we deeply analyse the negotiations on the 

financial perspective 2007-2013, including the key conflicts, evaluate the finál 

compromise, and outline the possible progress during the budget review 2008/2009. 

The thesis results in a comprehensive overview of the European Union funding, and make 

it easier to better understand the problems conceming the EU budget and the feasible 

Solutions. The asset of the thesis lies also in the fact that it deals with a subject which 

hasn't been deeply analysed in Czech texts, yet.

Klíčová slova
Evropská unie, rozpočet EU, financování EU, finanční rámec 2007-2013, finanční 

výhledy/perspektiva, přezkum rozpočtu, britský rabat, společná zemědělská politika, 

strukturální fondy.

Keywords
European Union, EU Budget, EU funding, Financial fřamework 2007-2013, Financial 

perspective, Budget review, British rebate, Common agriculture policy, Stmctural fimds.
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ÚVOD

Rozpočet EU je nejen ekonomickým nástrojem, který umožňuje fungování 

evropských institucí a politik, zároveň je ale také výrazem priorit a cílů Evropské unie. 

Jeho přijetí je vždy velmi složitým úkolem, protože je třeba nalézt kompromis mezi mnoha 

aktéry, jejichž zájmy jsou rozdílné a často těžko slučitelné. V roce 1988 byla zavedena 

první finanční perspektiva, tj. víceletý finanční rámec, který určuje závazné limity 

společných výdajů pro jednotlivé roky v daném období. Tento nástroj umožňuje hladší 

přijímání každoročních rozpočtů, čímž zajišťuje větší stabilitu financování EU.

Jednání o finančním rámci na období 2007-2013 probíhala mezi roky 2004 a 2006 

-  byla velmi zajímavá, protože odkryla a zvýraznila současné problémy Unie 

(krátkodobějšího i dlouhodobého charakteru). Navíc se jedná o problematiku, která se 

dotýká každého občana EU, výše a struktura rozpočtu i příslušná pravidla a postupy totiž 

úzce souvisejí s prioritami a dalším směřováním evropské integrace a ovlivňují finanční 

stránku členství jednotlivých států v Evropské unii. Téma je velmi aktuální také proto, 

že v současné době probíhá přezkum, jenž zahrnuje příjmovou i výdajovou stranu 

rozpočtu. Znovu se tak otevírají otázky, které se v minulosti nepodařilo efektivně vyřešit 

a u nichž nebylo dosaženo výrazného pokroku ani během jednání o finanční perspektivě 

2007-2013.

Finanční rámec vzniká na základě dohody tří institucí EU -  Evropské komise, 

Evropského parlamentu a Rady EU. Je tedy kompromisem mezi aktéry, jejichž požadavky 

jsou často obtížně slučitelné. Zatímco členské státy se většinou snaží především 

o upevnění a potvrzení dříve získaných výhod či zlepšení vlastní situace, Evropská komise, 

která finanční rámec navrhuje, zastupuje Unii jako celek, a proto prosazuje spíše vyšší 

rozpočet, aby Unie měla dostatek prostředků pro provádění svých politik i vytyčených cílů. 

Evropský parlament, který zastupuje občany EU, nemůže sice navrhovat změny či finanční 

rámec měnit, jeho síla však spočívá v tom, že dohodu může odmítnout, což vede k nepřijetí 

celého dokumentu. Při jednáních o finanční perspektivě 2007-2013 tuto pravomoc využil, 

a pokusil se tak alespoň trochu vylepšit konečnou podobu společného rozpočtu.

V této práci se zaměříme na postoje a priority hlavních aktérů během jednání
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0 finančním rámci. Naším cílem tedy není popisovat finanční perspektivu z čistě 

ekonomického hlediska ani seznamovat čtenáře podrobně se strukturou a vývojem 

rozpočtu. Těmito tématy se detailněji zabývá mnoho českých i zahraničních autorů. 

Hlavním centrem našeho zájmu jsou spíše vztahy mezi jednotlivými aktéry, jejich přístup 

k problémům, vývoj jejich pozic a postojů i atmosféra při jednáních. Na základě analýzy 

debat o podobě finančního rámce a o reformě rozpočtu budeme hledat odpověď na to, zda 

je rozpočet efektivním nástrojem, který umožňuje nejen hladké fungování celé Unie, ale

1 řešení současných výzev. Budeme se věnovat také hlavním problémům spojeným 

se společnými financemi EU, shrneme možná řešení a vysvětlíme, proč se některé otázky 

stále nedaří účinně řešit a jak celou situaci ovlivňují členské státy. V části věnované 

veřejné konzultaci o přezkumu rozpočtu také vysvětlíme, proč nelze od přezkumu 

očekávat radikální reformu financování EU.

Hlavní tezí, kterou se práce snaží dokázat, je to, že evropský rozpočet neumožňuje 

dostatečným způsobem reagovat na současné výzvy a řešit aktuální problémy Evropské 

unie, protože není sestaven na základě čistě ekonomických kritérií, ale vzniká díky 

politické dohodě, která odráží různorodé zájmy všech zapojených aktérů. Nemůže proto 

být rozpočtem, jenž plně odpovídá potřebám rozšířené Unie ve 21. století. Abychom tuto 

tezi potvrdili, odpovíme na otázky, které se týkají efektivity rozpočtu, jeho funkce 

i struktury. Bude nás zajímat, jestli finanční rámec 2007-2013 přináší zásadní reformy, zda 

je vůbec možné výrazné změny prosadit a jsou-li nějaké modifikace v současné době 

potřebné. Dále se zaměříme na to, jestli rozpočet odpovídá výzvám, před kterými Unie 

v současnosti stojí, a jestli pomáhá plnit vytyčené cíle (například posílení růstu 

a konkurenceschopnosti EU). Zároveň se budeme věnovat postojům jednotlivých aktérů 

během jednání a jejich vlivu na konečnou podobu finanční perspektivy 2007-2013, 

budeme také analyzovat příspěvky do veřejné konzultace a ukážeme, že státy i během 

přezkumu obhajují především své vlastní zájmy.

Při práci použijeme deskriptivně analytickou metodu. Budeme vycházet 

z dostupných primárních i sekundárních pramenů, které nám umožní důkladný rozbor 

chování všech zúčastněných stran (Evropské komise, Evropského parlamentu a především 

členských států). V jednotlivých částech práce použijeme různé pohledy na danou 

problematiku, abychom tak získali ucelený a pokud možno objektivní obraz celé situace. 

Protože v první kapitole je naším cílem především shrnout dosavadní vývoj a fakta týkající

14



Rigorózní práce Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu: cesta k efektivnímu využití společných financí?

se evropského rozpočtu, použijeme deskriptivní metodu. V dalších kapitolách se zaměříme 

na vývoj jednání, problematické oblasti, uzavření konečné dohody i na přínos výsledné 

podoby finančního rámce a možný vývoj v dalším období, upřednostníme tedy analytický 

přístup.

Téma finančního rámce EU je velmi zajímavé a zároveň poměrně složité, protože 

v sobě zahrnuje veškeré problémy evropské integrace (nebo se jich alespoň okrajově 

dotýká). Aby předložená analýza co nejlépe a nejjednodušeji vysvětlila klíčové problémy 

a umožnila důkladné pochopení souvisejících témat, budeme nadanou problematiku 

nahlížet v jednotlivých částech odlišně. Nejprve při analýze použijeme chronologický 

přístup, který nám umožní přehledně zhodnotit vývoj finančního rámce 2007-2013 

i jednání hlavních aktérů. Poté provedeme rozbor jednotlivých problematických oblastí 

společného financování EU, použijeme tedy spíše tematický pohled. Na jeho základě 

zhodnotíme dosažené pokroky i nevyřešené výzvy a celkový dopad finančního rámce 

na fungování Evropské unie.

Práce je rozdělena do pěti částí. První kapitola shrnuje základní charakteristiky 

rozpočtu a popisuje stav do roku 2007 -  nastiňuje tak výchozí situaci před jednáním 

o finančním rámci 2007-2013. Jak jsme již uvedli, není cílem tohoto textu zabývat se 

podrobně přímo rozpočtem EU a vysvětlovat jeho strukturu a vývoj. Pochopení základního 

nastavení společného financování Unie i různých změn z předchozích období je ovšem 

důležité pro důkladnou analýzu jednání v letech 2004-2006. Proto se nejprve věnujeme 

rozpočtu EU v obecnější rovině, popisujeme jeho základní charakteristiky a vývoj (včetně 

výše rozpočtu, jeho příjmů a výdajů i stručné historie jednotlivých finančních rámců) 

a připomínáme také hlavní problémy rozpočtu i nedávné návrhy na jejich řešení.

Druhá kapitola je věnována jednáním o finančním rámci na roky 2007-2013. 

Chronologický přístup použitý v této části práce umožňuje snadnou orientaci ve vývoji 

jednání a přehledné vysvětlení toho, jak finanční perspektiva vznikla a jaké faktory měly 

na její konečnou podobu největší vliv. Neomezujeme se ale jen na popis změn textu 

a postojů členských států, jádrem této kapitoly je analýza předkládaných verzí finančního 

rámce i vývoj vztahů mezi jednotlivými aktéry. Cílem je ukázat, že rozpočet Evropské 

unie není jen ekonomickým nástrojem umožňujícím co nej efektivnější využití společných 

finančních prostředků, ale že je především výsledkem politických debat, ve kterém se 

odráží často protichůdné zájmy všech zapojených hráčů. Upozorňujeme také na přidanou

15



Rigorózní práce Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu: cesta k efektivnímu využití společných financí?

hodnotu jednotlivých návrhů finančního rámce a zároveň připomínáme kroky, které snížily 

efektivnost rozpočtu a omezily možnost využít společné finance ve prospěch celé 

Evropské unie nebo jako prostředek pro řešení aktuálních výzev (integrace nových členů, 

podpora růstu a konkurenceschopnosti Unie, globalizace, stárnutí populace atd.).

Třetí kapitola se zaměřuje na nejdůležitější problémy společného rozpočtu, 

podrobně analyzuje jejich příčiny a především možná řešení. Odkrývá hlavní oblasti sporů 

a vysvětluje pozice klíčových aktérů. Přináší také odpověď na to, zda se členským státům 

podařilo během jednání o finančním rámci nalézt uspokojivé řešení hlavních sporů, či zda 

se situace spíše zkomplikovala, a vysvětluje, proč tomu tak bylo. Je zde použit jiný pohled 

než v předchozí kapitole -  analýza je vždy zaměřena na dané téma a přináší ucelený 

pohled na předkládaný problém i možná východiska. Mezi hlavní témata patří velikost 

rozpočtu, rozpočtové bilance členských států, britský rabat a řešení problémů příjmové 

strany rozpočtu. Co se výdajů týče, věnujeme se hlavně společné zemědělské politice 

a strukturální pomoci.

Ve čtvrté kapitole hodnotíme výsledek jednání, finanční rámec 2007-2013 

analyzujeme především z pohledu efektivnosti společného rozpočtu a využití prostředků 

pro plnění dříve vytyčených cílů (podpora konkurenceschopnosti a růstu Unie, integrace 

nových členů atd.). Vysvětlujeme, jaká je výchozí situace pro přezkum rozpočtu v období 

2008/2009, a upozorňujeme na možné oblasti hlavních sporů. Věnujeme se i důsledkům 

výsledného kompromisu pro Českou republiku a jejím postojům během jednání 

o finančním rámci.

Poslední kapitola přináší analýzu veřejné konzultace, která je první fází právě 

probíhajícího přezkumu rozpočtu. Zaměřujeme se opět na členské státy -  na základě 

rozboru jejich příspěvků ukazujeme, že národní zájmy výrazně ovlivňují postoje zemí EU 

a jsou důležité při formování pozic jednotlivých států. Upozorňujeme také na to, které 

kroky omezují efektivitu využití finančních prostředků EU a blokují reformu společného 

rozpočtu.

V celé práci se zaměřujeme na přínos finanční perspektivy pro Unii jako celek, 

na jednací schopnosti členských států i na jejich hlavní zájmy a snahy o maximalizaci 

vlastního prospěchu. Cílem není jednotlivé země hodnotit za to, kolik jsou ochotny 

obětovat pro dosažení kompromisu nebo jak neústupně prosazují své názory, ale ukázat, 

že v Unii s 25, resp. 27 státy není jednoduché najít spoleěné řešení. Na základě toho
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v závěru zhodnotíme, zda je společný rozpočet efektivní a přispívá k plnění vytyčených 

cílů, a vysvětlíme příčiny kladů i záporů výsledné podoby finančního rámce na roky 2007- 

2013. Zároveň shrneme dosavadní vývoj přezkumu rozpočtu a nastíníme možný vývoj 

v nadcházejícím období.

Hlavním přínosem této práce je hluboká analýza jednání o finančním rámci na roky 

2007-2013, která zahrnuje rozbor klíčových problémů Unie a odkrývá silné i slabé stránky 

nové finanční perspektivy i možnosti dalšího vývoje během přezkumu 2008/2009. Zároveň 

práce přinese vysvětlení toho, zda je společný rozpočet efektivním nástrojem financování 

EU, a proč tomu tak je. Čtenář získá ucelený pohled na financování Unie v letech 2007- 

2013 a pochopí, jak jednotliví aktéři ovlivnili konečnou podobu dohodnutého finančního 

rámce a jaké postoje zaujímají v reformě rozpočtu. Tím se tato práce liší od ostatních textů 

podobného charakteru -  jednak proto, že se zaměřuje na období po roce 2007, kterému se 

v tomto rozsahu v českém jazyce zatím mnoho autorů nevěnuje1, a také z toho důvodu, 

že přináší ucelený pohled na jednání o finančním rámci a analyzuje chování jednotlivých 

aktérů.

Vzhledem k tomu, že většina použitých pramenů nebyla psána v českém jazyce, ale 

v anglickém a francouzském jazyce, museli jsme v některých případech řešit i otázky 

české terminologie. To se týká například samotného výrazu „finanční rámec“, pro který se 

v anglickém jazyce nej častěji používají termíny „financial firamework“ a „financial 

perspective“. V češtině se překládají jako finanční rámec, finanční perspektiva nebo 

finanční výhledy. Všechny zmíněné termíny jsou tedy považovány za ekvivalenty. 

Zároveň v této práci považujeme za rovnocenné termíny „Spojené království41 a „Velká 

Británie44, i když z čistě geografického a politického hlediska se nejedná o plně 

zaměnitelná synonyma.

Vzhledem k poměrně malému množství kvalitních českých materiálů k dané 

problematice se naše analýza často opírá o cizojazyčné primární i sekundární prameny. 

V případě existence české i anglické/francouzské verze materiálu citujeme českou verzi 

dokumentu (například u legislativy EU). Je-li ale materiál dostupný pouze v cizojazyčném 

provedení, je původní znění citace přeloženo autorkou této práce, přičemž název pramenu 

je ponechán v anglickém či francouzském jazyce.

1 V české literatuře se rozpočtu Evropské unie velmi podrobně věnují autoři P. Konig, L. Lacina a kol., a to 
v knize z roku 2004 Rozpočet a politiky Evropské unie. Vzhledem k datu vydání této knihy je ale centrem 
zájmu finanční rámec EU na roky 2000-2006.
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HODNOCENÍ LITERA TURY A DOSTUPNÝCH PRAMENŮ

V české literatuře existuje mnoho publikací, které se obecně věnují evropské 

integraci, a zahrnují tedy i problematiku evropského rozpočtu a finančního rámce. Velmi 

obsáhlou a podrobnou knihou je například Evropská unie od autorské dvojice P. Fiala, 

M. Pitrová. Konkrétními aspekty evropské integrace, které se nějakým způsobem dotýkají 

i rozpočtu Evropské unie, resp. finančního rámce, se zabývá také mnoho knih, brožur 

a článků2, při práci jsme vycházeli i z dokumentů EU (např. publikace Agenda 2000, 

kterou v českém znění vydalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR). Některé publikace ale 

nejsou příliš podrobné (například Investice do naší budoucností), protože jejich cílem je 

především stručně a srozumitelně vysvětlit základní aspekty financování EU. Cenným 

zdrojem informací byla již zmíněná kniha Rozpočet a politiky Evropské unie a dále také 

články v různých periodikách, především v Měsíčníku EU aktualit, Eurokurýru 

a Ekonomu.

Z cizojazyčné literatury, která se zabývá evropskou integrací a politikami EU, byla 

přínosná nejen publikace N. Moussise Guide to European Policies, ale i The Economics 

of European Integration z pera autorů R. Baldwina a Ch. Wyplosze. K pochopení 

problematiky přispěly i brožury věnované obecně evropské integraci či přímo rozpočtu EU 

a finančnímu rámci 2007-2013, například Agenda 2000 Renforcement et élargissement 

de l 'Union européenne nebo The European Union budget at a glance.

Vzhledem k aktuálnosti daného tématu byl nezastupitelným zdrojem informací 

internet. Mezi nejčastěji používané portály patřily www.europa.eu (informace týkající se 

v obecné i konkrétnější rovině rozpočtu EU a finančního rámce 2007-2013 i přezkumu 

rozpočtu) a www.eur-lex.europa.eu (legislativa EU). Informace v českém jazyce o vývoji 

rozpočtu i o jednáních o finančním rámci 2007-2013 lze nalézt také na mnoha 

internetových portálech, například na www.euroskop.cz a www.euractiv.cz. nebo 

na stránkách Ministerstva financí ČR www.mfcr.cz. Zajímavým zdrojem informací byly

1 webové stránky různých skupin a center, které se zabývají evropskou integrací 

(www.cer.org.uk. www.ceps.be. www.dbresearch.de atd.) a stránky jednotlivých 

předsednictví a institucí EU. Aktuální informace průběžně přinášely také různé portály 

českých i zahraničních deníků, periodik a médií (www.hn.ihned.cz. www.bbc.co.uk.

2 Například o postavení ČR v Unii a (nejen) finančních přínosech našeho členství v EU pojednává kniha
Česká republika v Evropské unii, členství, přínosy, výzvy od autorů M. Hada, S. Stacha a L. Urbana.
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www.lemonde.fr a další). Některé články ovšem v zájmu zjednodušení či rychlého 

poskytnutí informací podávaly nepřesné či dokonce chybné údaje. Tento jev sice nebyl 

častý, informace jsme se ale pro jistotu snažili v maximální míře ověřovat v primárních 

pramenech. Co se týče grafu a tabulek, používali jsme (i z právě zmíněného důvodu) 

nejčastěji údaje zveřejněné Evropskou komisí a Eurostatem.

Při práci jsme tedy z velké části vycházeli z primárních pramenů (dokumenty 

Komise, návrhy jednotlivých finančních rámců, projevy, tiskové konference, příspěvky 

do veřejné konzultace o přezkumu rozpočtu apod.), důležitým zdrojem ovšem byly 

i sekundární prameny, především cizojazyčné analýzy zaměřené na určitý aspekt rozpočtu 

EU nebo na konkrétní část jednání o finančním rámci 2007-2013. Vzhledem k aktuálnosti 

tématu a jeho důležitosti pro budoucnost Evropské unie bylo v době vzniku této práce 

dostupné dostatečné množství materiálů, a to především v elektronické podobě.
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1. víceletý finanční rámec PŘED ROKEM 200 7

Jednání o finanční perspektivě na roky 2007-2013 nebyla jednoduchá. Abychom 

mohli důkladně analyzovat problémy, které diskuze o finančním rámci provázely, 

vysvětlíme v této kapitole základní rysy rozpočtu EU, budeme se věnovat také vývoji 

víceletého finančního rámce a snahám o reformu společných financí. Naším cílem není 

podrobný popis rozpočtu Evropské unie, ale nastínění výchozí pozice a klíčových postojů 

hlavních aktérů před zahájením jednání o finančním rámci na roky 2007-2013.

1.1 ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE

Rozpočet Evropské unie se svým charakterem i objemem podstatně liší od rozpočtů 

národních států i od rozpočtů mezinárodních organizací, jako jsou například OSN nebo 

OECD -  jeho velikost je omezena stropem, který je již několik let stanoven na 1,24 % 

HND EU (to odpovídá 1,27 % HNP EU)3. Tohoto maxima však nebylo nikdy dosaženo, 

plánované výdaje EU se vždy pohybují pod daným limitem. Oproti tomu veřejné finance 

členských států Unie dosahují mnohem větších rozměrů -  průměrné veřejné výdaje byly 

v roce 2006 v EU-27 46,8 % HDP4. Nejvyšší výdaje (poěítáno jako procento HDP) 

zaznamenaly v tomto období Švédsko (55,5 %), Francie (53,5 %) a Maďarsko (53 %), 

naopak nejmenší výdaje měly Rumunsko (32 %), Estonsko (32,2 %) a Litva (33,6 %). 

Veřejné výdaje České republiky dosáhly 42,5 % HDP.5

Tento výrazný rozdíl je dán mimo jiné tím, že výdaje Evropské unie jsou rozloženy 

jinak než u národních rozpočtů. Zatímco podstatnou část státních rozpočtů tvoří většinou 

finanční prostředky spojené se sociální politikou (dávky v nezaměstnanosti, sociální

3 Do konce roku 2001 se hrubý národní produkt (HNP) v tržních cenách používal pro výpočet stropu
harmonizovaného vyměřovacího základu, z nějž se odvádí určité procento DPH do evropského rozpočtu, 
pro výpočet odvodů čtvrtého zdroje rozpočtu a pro omezení celkové výše rozpočtu EU. Od roku 2002 je 
v souvislosti s rozpočtem používán místo HNP hrubý národní důchod (HND).

4 Aktuální údaje Eurostatu z roku 2007 zahrnují do výpočtů i Bulharsko a Rumunsko, které do Evropské unie
vstoupily 1. ledna 2007. V roce 2005 dosahovaly průměrné veřejné výdaje v zemích EU-25 47,3 % HDP.

5 Eurostat: Statistical books. Government finance statistics. Summary tables. Data 1996-2006. [online] 2007 
[2007-10-25],
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY OFFPUB/KS-EK-07-001/EN/KS-EK-07-0Q1-EN.PDF.
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dávky, důchody atd.), zdravotnictvím či zbrojením, u evropského rozpočtu se jedná 

především o výdaje na zemědělství, podporu rozvoje venkova a ochranu životního 

prostředí (47 %) a o výdaje na podporu konkurenceschopnosti a soudržnosti (39 %).6 Také 

příjmy Evropské unie se od národních nezanedbatelně liší. Podrobnějšímu rozboru příjmů 

i výdajů evropského rozpočtu se budeme věnovat v následujících kapitolách.

Rozpočet Evropské unie má i další charakteristiky, které u národních rozpočtů 

nenajdeme -  neklade si makroekonomické stabilizační cíle, od roku 1988 je schvalován 

ve formě víceletého finančního rámce, tzv. finančního výhledu, který je v současné době 

sedmiletý. Rozpočet EEí musí být vždy vyrovnaný. Vzhledem k tomu, že je sestavován 

na bázi odhadu, končí většinou přebytkem (ten je převeden do dalšího finančního období). 

V případě, že by rozpočet v daném roce skončil deficitem, musí být tento deficit 

v následujícím roce započítán do výdajů rozpočtu.

Z výše zmíněných důvodů je evropský rozpočet sice stabilní, ale poměrně 

neflexibilní. V období 2000-2006 tuto nevýhodu do jisté míry vyrovnávaly dvě položky 

rozpočtu -  nástroj flexibility a rezervy. Ve vztahu k celému rozpočtu byla ale jejich výše 

poměrně zanedbatelná.

Rozpočet ELI se liší i od rozpočtů klasických mezinárodních organizací. Zatímco 

například OSN v roce 2006 hospodařilo s 1 755 miliony amerických dolarů7, OECD mělo 

ve stejném roce k dispozici 336 milionů EEfR8. Jedná se tedy o částky podstatně nižší než 

u evropského rozpočtu, který v roce 2006 vzrostl na přibližně 121 miliard EUR9. Je to 

dáno i tím, že z rozpočtu EU jsou financované výdaje, které u jiných mezinárodních 

organizací nenalezneme (například na společnou zemědělskou politiku nebo 

na strukturální pomoc).

Při tvorbě a provádění rozpočtu EU musí být dodržovány zásady, které jsou 

stanoveny finančním nařízením Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 ze dne 25. června 

2002. Jedná se o zásadu jednotnosti a správnosti rozpočtu, zásadu ročního rozpočtu, 

zásadu vyrovnanosti, zásadu zúčtovací jednotky, zásadu obecnosti, zásadu specifikace,

6 Údaje pro rok 2006 — zdroj: Evropská komise. Rozpočet EU na rok 2006. Belgie: Evropská společenství,
2006. ISBN 92-79-01079-4.

7 Global Policy Fórum: Regular Budget Assessment & Payments: 2006. [online] 2006 [cit. 2008-01-08], 
http://www.globalpolicv.ora/fmance/tables/reg-budget/asses06.htm.
8 OCDE: Rapport annuel de l'OCDE, 2006. [online] 2006 [cit. 2007-01-08]. 
http://www.oecd.org/dataoecd/38/15/36512063.pdf.
9 Evropská komise. Rozpočet EU na rok 2006. Belgie: Evropská společenství, 2006. ISBN 92-79-01079-4.
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zásadu řádného řízení a zásadu transparentnosti.10

1.2 STROP VLASTNÍCH ZDROJŮ

Rozhodnutím ze dne 24. června 1988 byl na rok 1992 stanoven strop vlastních 

zdrojů rozpočtu Evropských společenství, a to na 1,20 % HNP Společenství. Tento strop 

byl zachován i v letech 1993 a 1994, od roku 1995 pak docházelo k jeho zvyšování, 

až v roce 1999 dosáhl 1,27 % HNP EU.

Na základě závěrů Evropské rady, která se konala v březnu 1999 v Berlíně, bylo 

dne 29. září 2000 přijato rozhodnutí o vlastních zdrojích. To potvrdilo do té doby platný 

strop vlastních zdrojů na úrovni 1,27 % HNP EU. Protože se ale na základě zmíněného 

rozhodnutí začal v rozpočtové oblasti používat systém ESA 95 (Evropský systém 

národních a regionálních účtů ve Společenství), který pro výpočty používá hrubý národní 

důchod, bylo i pro účely určení stropu vlastních zdrojů zavedeno používání HND. Z tohoto 

důvodu bylo nutné odpovídajícím způsobem přepočítat procentuální vyjádření stropu, aby 

nedošlo ke změně objemu finančních prostředků. Strop vlastních zdrojů byl tedy stanoven 

na 1,24 % HND EU. Tento údaj se vztahuje na prostředky na platby. Strop pro prostředky 

na závazky dosahuje výše 1,31 % celkového HND členských států. Jak již bylo uvedeno, 

ve skutečnosti ale daného maxima nebylo nikdy dosaženo.

Víceletý finanční rámec je vždy vyjádřen v položkách na závazky i v položkách 

na platby. Položky na závazky jsou výdaje, ke kterým se Evropská unie v daném roce 

zaváže, ale které nemusí být nutně v tomto roce v plné výši vyplaceny. Například 

u víceletého programu financovaného ze strukturálních fondů bude v daném roce jako 

položka na závazky uvedena celková výše finančních prostředků, které mají být 

na program vyplaceny za celé období uskutečňování programu. Oproti tomu příděly 

na platby označují prostředky, které mají být v daném roce skutečně vyplaceny.

Rozpočet EU musí být vyrovnaný, výdaje se tedy musí rovnat příjmům. 

Pro porovnání výdajové a příjmové složky rozpočtu se používá údaj o položkách na platby,

10 Podrobnější informace viz Rada EU: Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 ze dne 25. června 
2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství. http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=275017:es&lang=cs&list=461909:cs.448291:cs,435513:cs.420412:cs.399756:c
s,275017:cs,449527:cs.&pos=6&page=l&nbI=7&pgs=10&hwords=finan%C4%8Dn%C3%ADm%20na%C
5%99%C3%ADzen%C3%ADm%20Radv%20iES~EURATOM)%20%C4%8D.%201605/2002%20ze%20d
ne%2025.%20%C4%8Dervna%202002~&checktexte:=checkbox&visu=#texte.
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protože se jedná o reálně vyplacené peníze.

Následující graf ukazuje vývoj objemu rozpočtu Evropské unie od 60. let 20. století 

do roku 2006. Je zajímavé, že vyjádříme-li rozpočet v reálných hodnotách, lze říci, že jeho 

výše neustále mírně roste. Je-li však objem společných financí interpretován jako procento 

HND EU nebo jako procento vládních výdajů jednotlivých členských států EU, je 

v posledních letech zřejmá určitá stagnace či dokonce pozvolný pokles velikosti rozpočtu.

Graf 1: DLOUHODOBÝ ROZPOČTOVÝ TREND
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Zdroj dat: Evropská komise. EU Budget 2006: Financial Report.

1.3 PŘÍJMY ROZPOČTU

Příjmy rozpočtu Evropské unie (dříve Evropských společenství) prošly za dobu 

existence evropské integrace určitým vývojem. Zatímco Evropské sdružení uhlí a oceli 

(ESUO) bylo financováno poplatky, které odváděly podniky uhelného a ocelářského 

průmyslu, na financování EHS a Euratomu se zpočátku podílely členské státy podle své 

velikosti. Nejvíce přispívaly Francie, Itálie a Německo, nejméně Lucembursko.

Aby bylo financování Evropských společenství nezávislé na vůli vlád jednotlivých 

zemí, byl rozhodnutím Rady ze dne 21. dubna 1970 zaveden systém vlastních zdrojů. Ten 

měl tři pilíře (zemědělské dávky, cla a podíl na dani z přidané hodnoty -  první dva
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jmenované pilíře se též označují jako tradiční vlastní zdroje). Podíl na dani z přidané 

hodnoty se z technických důvodů začal vybírat až od roku 1980. Jeho maximální výše byla 

stanovena na 1 % vyměřovacího základu DPH členských států, přičemž tento základ 

nesměl přesáhnout 55 % HNP jednotlivých zemí.

Finanční příspěvky od členských států tak byly nahrazeny vlastními zdroji, které 

do rozpočtu plynou automaticky, aniž by o ně bylo nutno žádat. V roce 1988 byl zaveden 

čtvrtý vlastní zdroj rozpočtu -  příspěvek z HNP (od roku 2002 z HND) členských států. 

O ten je ovšem nutno každý rok žádat, jeho výše je stanovena takovým způsobem, aby 

dorovnal předpokládané výdaje rozpočtu, které nelze pokrýt prvními třemi zdroji.

Kromě vlastních zdrojů plynou do rozpočtu také další prostředky, označované jako 

„ostatní“. Patří mezi ně například poplatky vztahující se k fungování Evropského 

hospodářského prostoru, poplatky za administrativní činnost institucí, daně z příjmu 

zaměstnanců institucí ES, pokuty, přebytek rozpočtu z předchozího roku atd.

Podíl jednotlivých zdrojů rozpočtu se samozřejmě v průběhu let měnil a vyvíjel. 

Význam tradičních vlastních zdrojů (zemědělské dávky, dávky z cukru a cla) neustále 

klesá. To je způsobeno například vzrůstající soběstačností Unie (a tedy menším objemem 

dovozu) a snižováním cel na dovoz do EU. V roce 2006 představoval příjem, který do 

rozpočtu plynul ze zemědělských dávek a dávek z cukru, jen 1,2 % rozpočtu EU.11 Také 

váha celních výnosů se mimo jiné díky liberalizaci trhu snižuje -  zatímco na konci 70. let 

20. století tvořily tyto příjmy přibližně 35 % rozpočtu, v roce 2006 představovaly jen

11,5 %. Vzhledem k tomu, že při výběru zemědělských dávek a cel zůstává 25 % částky 

(do roku 2002 to bylo 10 %) členskému státu, který výběr provádí, je význam této 

příjmové složky pro rozpočet EU opravdu malý.

I třetí zdroj (podíl na DPH) se výrazným způsobem vyvíjel. V roce 1979, kdy byl 

zaveden, tvořil přes 30 % rozpočtu. Rozhodnutím ze dne 7. května 1985 byla hranice 

zvýšena na 1,4% vyměřovacího základu, v druhé polovině 80. let 20. století tak podíl 

na DPH představoval 50 až 60 % rozpočtu Společenství, v roce 1986 to bylo dokonce 

66 %. Oprávněná kritika tohoto zdroje však poukazovala na to, že daní z přidané hodnoty 

jsou nejvíce zatíženy chudé státy. Proto došlo postupně ke snížení hranice z 1,4 % až 

na 0,5 % (od roku 1999) a velikost vyměřovacího základu byla omezena na maximálně 

50 % HNP členského státu. V posledních letech tedy tento zdroj rozpočtu zaznamenal

11 Evropská komise: Souhrnný rozpočet Evropské unie pro rozpočtový rok 2006. [online] 2006 [cit. 2007- 
10-20]. http://ec.europa.eu/budget/library/publications/budget in fig/svntchif 2006 cs.odf.
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výrazný pokles -  v roce 2006 představoval jen 14,2 % rozpočtu EU.12

Největším zdrojem příjmů se tak stává příspěvek z HND členských států, který 

nejlépe zohledňuje schopnost zemí platit do společného rozpočtu. Na druhé straně tím ale 

dochází k popření snahy o autonomii rozpočtu, která v 70. letech 20. století vedla 

k zavedení systému vlastních zdrojů. Vývoj výše příjmů společného rozpočtu zobrazuje 

následující graf. Graf v příloze I. znázorňuje procentuální vyjádření jednotlivých složek 

příjmové strany rozpočtu.

Graf 2: PŘÍJMY ROZPOČTU -  CELKOVÁ VÝŠE PROSTŘEDKŮ

*MEUR = milion EUR

1.4 VÝDAJE ROZPOČTU

Rozlišujeme dva druhy výdajů -  povinné a nepovinné. Povinné jsou takové výdaje, 

které vyplývají ze Smlouvy nebo aktů přijatých na jejím základě. Patří mezi ně především 

výdaje společné zemědělské politiky, které se týkají tržních opatření a přímých podpor, 

výdaje vyplývající z mezinárodních smluv, které EU uzavřela se třetími stranami, 

vyrovnávací platby a některé správní náklady. U tohoto typu výdajů může Evropský

12 Zdroj: Evropská komise: Souhrnný rozpočet Evropské unie pro rozpočtový rok 2006; Evropská komise: 
The Community Budget: The Facts in Figures; P. Konig, L. Lacina a kol.: Rozpočet a politiky Evropské 
unie. Str. 48.
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parlament při sestavování rozpočtu navrhnout určité změny, konečné rozhodnutí o nich ale 

náleží Radě. U ostatních výdajů, které jsou označovány jako nepovinné, má poslední slovo 

Parlament. Do této oblasti patří výdaje spojené s regionální politikou, životním prostředím, 

výzkumem, kulturou, vzděláváním atd.

Finanční rámec se obecně dělí na hlavy, které de facto představují jednotlivé 

priority činnosti Unie, resp. Společenství. První perspektiva měla 6 hlav: Záruční část 

Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu; Strukturální operace; Politiky 

s víceletým přidělováním prostředků (výzkum a Integrované středomořské programy); 

Ostatní politiky; Administrativa a Měnová rezerva. Toto původní rozdělení zavedené 

v roce 1988 zaznamenalo během let určité změny, hlavní struktura ale zůstala zachována. 

Ve finančním rámci na roky 1993-1999 byla původní hlava 4 rozdělena na dvě části: 

na novou Hlavu 3 (Vnitřní politiky), která nahradila původní Hlavu 3 „politiky s víceletým 

přidělováním prostředků" (výzkum byl zařazen do vnitřních politik), a na novou Hlavu 4 

(Vnější akce). Hlava 6 (Rezervy) byla rozšířena o rezervy na vnější politiky 

a o zemědělskou měnovou rezervu. V rozpočtovém období 2000-2006 byly výdaje 

rozděleny do sedmi hlav (v letech 2004-2006 byla přidána osmá hlava, která zahrnovala 

výdaje určené pro nové členské státy).

Hlava I, která v období 2000-2006 zahrnovala prostředky na zemědělství 

(tj. výdaje na společnou zemědělskou politiku, rozvoj venkova a doprovodná opatření), je 

již od roku 1988, kdy byl schválen první finanční rámec, nejnákladnější částí rozpočtu. 

V roce 2003 představovaly výdaje v rámci Hlavy I téměř 45 % rozpočtu EU, což je 

podstatně méně než tomu bylo ve finančním výhledu na roky 1988-1992. To je mimo jiné 

výsledkem dlouhodobé snahy o reformu SZP.

Box 1. SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

Tato politika byla zavedena Římskou smlouvou (Smlouvou o EHS) z roku 1957, 

jejími cíli bylo zaručit dostupnost dodávek za rozumné ceny pro spotřebitele, zajistit 

odpovídající životní úroveň zemědělců, zvýšit produktivitu zemědělství a stabilizovat 

zemědělské trhy. Jak ale upozorňuje například O. Schneider, motivací pro zavedení SZP 

byla spíše snaha nahradit Francii to, že otevřela svůj zemědělský trh belgickým,
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nizozemským a hlavně německým průmyslovým firmám13. Společná zemědělská politika 

proto také někdy bývá označována jako francouzský rabat.

V roce 1988 došlo k první výrazné reformě v této oblasti (viz kapitolu 1.5.1), v roce 

1992 následovala tzv. MacSherryho reforma (snížení interveněních cen a následná 

kompenzace ve formě přímých plateb, podpora využití zemědělské půdy pro jiné účely 

jako je zalesňování, turistika atd.), která byla následována další významnou reformou 

v roce 2003. V dnešní době ztratila SZP svůj původní smysl, navíc se stává pouhou 

redistribuční politikou, stále častěji se proto objevují názory, že by měla být 

decentralizována a vykonávána na národní úrovni. I když podíl výdajů určených 

na zemědělství neustále klesá, společná zemědělská politika představuje stále ještě 

významnou část rozpočtu EU.

Evropská rada v říjnu 2002 navíc na základě předchozí dohody mezi Francií 

a Německem schválila zmrazení výdajů na SZP až do konce roku 2013 -  v nominálních 

hodnotách mají celkové výdaje spojené strhem a přímé platby dosahovat v jednotlivých 

letech v období 2007-2013 maximálně výdajů z roku 2006 navýšených každý rok o 1 %, 

což v reálných cenách znamená jen mírné snižování výdajů v této oblasti. I když například 

profesor Iain Begg upozorňuje, že dohoda určuje pouze strop výdajů a není tedy 

závazkem, že by tohoto maxima muselo být opravdu dosaženo14, finanční prostředky 

určené na společnou zemědělskou politiku stále představují významnou část rozpočtu. 

Díky zmíněné dohodě není možná výraznější reforma a změna objemu prostředků 

určených na společnou zemědělskou politiku (některé státy svou neochotu ustoupit 

ze svých požadavků podpírají právě dohodou z roku 2002), což podstatně ztížilo jednání 

o finanční perspektivě na roky 2007-2013 i o jakékoli výraznější reformě společných 

financí (viz dále).

Hlava II (Strukturální operace) tvořila v období 2000-2006 další významnou část 

rozpočtu -  v roce 2003 to bylo 34 %. Díky těmto prostředkům docházelo k realizaci 

politiky hospodářské a sociální soudržnosti, a to prostřednictvím financování jednotlivých

13 SCHNEIDER, Ondřej. EU Budget Dispute -  A Blessing in Disguise? [online] 2007 [cit. 2007-10-15], 
Str. 6. http://ies.fsv.cuni.cz/storage/Dublication/2097 wp2007 14 schneider.pdf.
14 House of Lords, European Union Committee. Future Financing o f the European Union: Report with 
evidence, [online] 2005 [cit. 2007-10-09].
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200405/1dselect/ldeucom/62/62.pdf.
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operací ze strukturálních fondů15 a Fondu soudržnosti. Objem prostředků této hlavy 

neustále stoupá -  mezi roky 1987 až 1993 (po vstupu Řecka, Španělska a Portugalska 

do Evropských společenství) se výše výdajů zdvojnásobila, v posledních letech již není 

nárůst tak výrazný. V letech 2004 a 2007 se ale Unie rozšířila o relativně chudší státy 

(až na několik výjimek), výdaje v rámci této hlavy rozpočtu jsou tedy častým zdrojem 

diskusí a případných sporů. Ty se týkají například toho, zda mají z fondů dostávat pomoc 

pro své regiony i relativně bohaté státy, řešit se musela také otázka statistického efektu16.

Další část finanční perspektivy 2000-2006 zahrnovala výdaje na vnitřní politiky 

(6,9 % v roce 2003). Jednalo se například o podporu výzkumu a technologického rozvoje, 

podporu evropských programů vzdělávání, školení a výměny mládeže, výstavbu 

transevropských sítí atd. Přestože tato kapitola zahrnuje výdaje na politiky, které jsou 

nezbytné pro naplňování integračního procesu, nejsou dané aktivity tak finančně náročné -  

jsou totiž prováděny především formou legislativních norem, vytvářením společných 

programů a koordinací spolupráce mezi členskými státy na nadnárodní úrovni.

V rámci Hlavy IV -  vnější vztahy (4,8 %) -  plynuly finanční prostředky 

na spolupráci s jednotlivými geograficky vymezenými oblastmi, na potravinovou 

a humanitární pomoc, na Evropskou iniciativu pro demokracii a lidská práva, na společnou 

zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie, apod.

Výdaje na administrativu (Hlava V) představovaly v roce 2003 5,4 % celkového 

rozpočtu. Tyto prostředky jsou určeny na náklady spojené s fungováním jednotlivých 

institucí (platy zaměstnanců, provoz budov, zpracování dat, tvorba publikací atd.) 

či například na podporu výzkumných a školících institucí s evropskou dimenzí (College 

ofEurope aj.). Dále jsou v rámci této kapitoly financované i evropské školy pro děti 

zaměstnanců institucí Společenství.

Nejmenší Hlavou finančního rámce byly rezervy (0,4 % v roce 2003), které se 

vnitřně dělí na měnové rezervy, rezervy naléhavé pomoci a garanční rezervy. Tato část 

rozpočtu funguje jako určitý prvek flexibility, díky němuž může Unie lépe reagovat 

na nepředpokládané události.

15 Evropský fond pro regionální rozvoj; Evropský zemědělský orientační a záruční fond; Finanční nástroj 
pro orientaci rybolovu; Evropský sociální fond

16 Tím, že se Unie rozšířila o relativně chudší státy, klesl průměrný FIDP EU. Některé státy či regiony, které 
v předešlých letech dostávaly pomoc ze strukturálních fondů či z Fondu soudržnosti, se ale najednou 
kvůli snížené úrovni HDP EU ocitly nad stanoveným limitem a nebyly již způsobilé pomoc čerpat. Tento 
problém byl vyřešen poskytnutím zvláštních finančních prostředků takovýmto oblastem.
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Sedmá Hlava -  předvstupní pomoc (3,5 % v roce 2003) -  byla nástrojem, pomocí 

něhož Evropská unie podporovala rozvoj v kandidátských zemích Unie.

V novém finančním výhledu na roky 2007-2013 byla většina kapitol 

přejmenována, samotná změna struktury výdajů ale nebyla tak výrazná, jak se očekávalo. 

Výdajová část rozpočtu tedy v současném období zahrnuje šest oblastí: Udržitelný růst; 

Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi; Občanství, svoboda, bezpečnost a právo; 

EU jako globální hráč; Správní náklady; a Náhrady.

Následující graf ukazuje vývoj jednotlivých složek výdajů Evropské unie (resp. 

Evropských společenství) vletech 1966-2006, a to jejich celkovou výši. Procentuální 

vyjádření jejich podílu na výdajích rozpočtu znázorňuje graf v příloze II.

Graf 3: VÝDAJE ROZPOČTU -  CELKOVÁ VÝŠE PROSTŘEDKŮ

Zdroj dat: Evropská komise. EU Budget 2006: Financial Report. 

*MEUR = milion EUR

1.5 VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

Rozpočet EU je schvalován každý rok, na jeho vzniku se podílí Evropská komise, 

Rada i Evropský parlament. Po trialogu těchto tří institucí o rozpočtových prioritách 

sestavuje Evropská komise předběžný návrh rozpočtu, ten pak projde dvěma čteními
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v Radě EU a v Evropském parlamentu, což jsou instituce, které rozpočet schvalují 

a mohou jej i měnit. Radě náleží konečná rozhodnutí o povinných výdajích, u nepovinných 

výdajů je institucí, která má poslední slovo, Parlament. Ten také může rozpočet jako celek 

zamítnout, což se v minulosti již několikrát stalo. Rozpočtová procedura je poměrně 

složitým procesem, a protože centrem našeho zájmu není rozpočet sám o sobě, ale finanční 

rámec EU na roky 2007-2013, nebudeme se tímto tématem dále podrobněji zabývat.17

Každoroční rozpočet musí respektovat limity dohodnuté v příslušném finančním 

rámci -  první byl vytvořen na období 1988-1992. V 80. letech 20. století se totiž 

opakovaně stávalo, že navrhované výdaje nebyly dostatečně kryty plánovanými příjmy. 

Tento problém byl způsoben především finančně velmi náročnou společnou zemědělskou 

politikou a zvyšujícími se výdaji na strukturální fondy. To spolu se zhoršenou politickou 

a institucionální rovnováhou systému financování Společenství vedlo k rozpočtovým 

krizím. Řešení přinesla reforma, která zavedla právě tzv. víceletý finanční rámec, což je 

dohoda, která na několik let stanoví závazné limity, v jejichž mezích jsou pak schvalovány 

jednotlivé roční rozpočty. Finanční perspektiva je přijímána ve formě meziinstitucionální 

dohody, tj. dohody mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU. První 

víceletý finanční rámec byl vytvořen na pět let, od roku 1993 je finanční perspektiva 

sestavována na sedmileté období.

Poté, co Komise předloží návrh finančního rámce, rozhoduje Rada EU jednomyslně 

o jednotlivých příjmech a výdajích. Aby byl dokument přijat, musí být prostou většinou 

všech členů Evropského parlamentu odsouhlasen. Parlament může text návrhu schválit 

či zamítnout, nesmí jej ale měnit.

Dohoda o finančním rámci stanoví na dané období rozpočtové priority Evropské 

unie a určuje stropy výdajů pro každou z priorit na jednotlivé roky. Pro každý rok a každou 

rozpočtovou hlavu (prioritu) a její části stanoví finanční perspektiva výši přídělů 

na závazky, celkové výdaje pro jednotlivé roky jsou uvedeny i ve formě přídělů na platby. 

Výše stropů je ve finanční perspektivě vyjádřena v cenách roku, ve kterém byl daný 

finanční rámec odsouhlasen, při sestavování konkrétního rozpočtu na další rok tedy musí 

být tyto částky přepočítány, a to na základě aktuálních ekonomických údajů, předpovědí 

vývoje HND a cenové hladiny.

Přínosem víceletého finančního rámce je především to, že přispívá k větší stabilitě

17 Více informací o rozpočtové proceduře lze nalézt např. v: Rozpočet a politiky Evropské unie (str. 19-25);
The Community budget: Facts in Figures (str. 8-9).
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rozpočtů pro jednotlivé roky a umožňuje lepší podporu priorit Evropské unie i určitou 

návaznost a konzistenci výdajů společného rozpočtu.

1.5.1 FINANČNÍ RÁMEC NA ROKY 1988-1992

První finanční rámec byl sestaven na roky 1988-1992, jeho hlavním cílem bylo 

stabilizovat financování Společenství a podpořit politiku hospodářské a sociální 

soudržnosti. V souvislosti s vytvářením jednotného vnitřního trhu navrhla Evropská 

komise celkovou reformu společného rozpočtu, která byla rozpracována v tzv. Delorsově 

balíčku I. V únoru 1988 na zasedání Evropské rady v Bruselu byly návrhy obsažené 

v tomto dokumentu přijaty.

Finanční perspektiva upravující financování Společenství vstoupila v platnost 

v červenci 1988. Mezi klíčové prvky a přínosy tohoto finančního rámce patřila stabilizace 

financí společného rozpočtu a postupné snižování podílu výdajů, které směřovaly 

do oblasti společné zemědělské politiky (v návaznosti na reformu SZP). Na tuto politiku 

byl však stále určen největší objem výdajů, přibližně 60 %. Dále došlo k nárůstu výdajů 

na strukturální politiku -  ze 17 % z celkových výdajů rozpočtu v roce 1988 na 27 % v roce 

1992. Výrazným způsobem se také zlepšila rozpočtová disciplína, každoroční rozpočty 

byly přijímány včas a bez velkých sporů mezi jednotlivými institucemi.

Dostatek finančních prostředků na příjmové straně rozpočtu byl zajištěn zavedením 

čtvrtého rozpočtového zdroje, tj. příspěvků všech členských států na základě jejich HNP 

(později HND), díky němuž je vybráno potřebné množství financí, pokud jsou první tři 
zdroje nedostačující.

1.5.2 FINANČNÍ RÁMEC NA ROKY 1993-1999

Další finanční perspektiva byla sedmiletá, zahrnovala období let 1993-1999. Byla 

schválena v prosinci 1992, na zasedání Evropské rady v Edinburku. Základem pro tento 

finanční rámec byl opět návrh Komise -  tzv. Delorsův balíček II. Trend snižování podílu 

výdajů na společnou zemědělskou politiku zůstal zachován (roční růst stropu 

zemědělských výdajů nesměl přesáhnout 74 % reálného tempa růstu HND Společenství), 

finanční rámec potvrdil také britskou slevu z poplatků do společného rozpočtu, kterou pro 

Velkou Británii vyjednala v roce 1984 tehdejší předsedkyně vlády Margaret Thatcherová.

Důležitým prvkem se stala podpora soudržnosti -  došlo k dalšímu zvyšování
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výdajů na regionální a strukturální politiku až na 41 % celkového rozpočtu, pro podporu 

hospodářsky slabších členských států byl zřízen Fond soudržnosti. Také byly navýšeny 

prostředky určené na vnitřní politiky (především na výzkum a transevropské sítě), a to 

přibližně o 30 % za celé období, i na vnější politiky (o více než 40 %).

Celkový strop rozpočtu byl postupně zvýšen z 1,21 % HNP EU v roce 1995 

na 1,27 % HNP EU v roce 1999). Z důvodu rozšíření Evropské unie o Rakousko, Finsko 

a Švédsko byl v prosinci 1994 přijat nový finanční rámec, který zohledňoval přijetí těchto 

států do Unie.

1.5.3 FINANČNÍ RÁMEC NA ROKY 2000-2006

Finanční rámec na období 2000-2006 byl schválen na zasedání Evropské rady 

v Berlíně v březnu 1999 na základě Agendy 2000 -  pro silnější a širší Unii, což je 

dokument, který vypracovala Evropská komise a předložila jej v červenci 1997. V květnu 

1999 pak Evropský parlament schválil novou interinstitucionální dohodu, která obsahovala 

finanční výhled na roky 2000-2006. Strop vlastních zdrojů byl stanoven na 1,27 % HNP 

EU, což odpovídá 1,24 % HND Unie. V novém finančním rámci byly zohledněny reforma 

společné zemědělské politiky, důraz na politiku hospodářské a sociální soudržnosti, 

předvstupní strategie i budoucí rozšíření Evropské unie a jeho předpokládané důsledky.

Hlava týkající se zemědělství byla rozšířena o politiku rozvoje venkova. Co se 

regionální a strukturální politiky týče, došlo ke snížení počtu cílů ze sedmi na tři, a tím 

i k větší efektivitě a koncentraci prostředků investovaných v rámci jednotlivých programů. 

Z důvodu plánovaného rozšíření Unie byly zřízeny Zvláštní předvstupní program 

pro zemědělství a rozvoj venkova (SAPARD) a Nástroj strukturální předvstupní politiky 

(ISPA) pro spolufinancování projektů v oblasti životního prostředí a infrastruktury -  z nich 

čerpaly finance kandidátské země EU (včetně ČR). Dále byl zaveden nástroj pružnosti 

s každoročním stropem 200 milionů EUR, který měl v daném rozpočtovém roce umožnit 

financování přesně stanovených výdajů, které nebylo možno financovat v rámci stropů 

platných pro jednu nebo více kapitol.

V roce 1999, kdy byl finanční rámec na roky 2000-2006 schvalován, se počítalo 

s rozšířením Unie o nové státy. Z tohoto důvodu obsahuje finanční perspektiva od roku 

2002 ještě Hlavu VIII -  výdaje na rozšíření. Protože ale nové státy do Evropské unie 

vstoupily až v roce 2004, nebyly prostředky určené na rozšíření v letech 2002 a 2003
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využity a kvůli rozpočtovým pravidlům nemohly ani být převedeny do dalších let nebo 

do jiných hlav rozpočtu. Tyto neuskutečněné výdaje se tedy pouze škrtly a v dalších dvou 

letech se vybralo o dané částky méně.

1.6 PROBLÉMY ROZPOČTU A JEJICH MOŽNÁ ŘEŠENÍ

Rozpočet Evropské unie je poměrně malý, jeho celkový objem sice mírně roste, 

vyjádříme-li ale jeho výši jako % HND EU, je možné říci, že se rozpočet EU dokonce 

zmenšuje -  viz graf 1. Přesto je zdrojem častých neshod a nelehkých vyjednávání -  je totiž 

velmi politizován. Kromě výše prostředků, které budou v rámci společného rozpočtu 

spravovány a přerozdělovány, jsou klíčovými tématy například společná zemědělská 

politika18, politika soudržnosti a na straně příjmů britský rabat, tj. sleva Velké Británie 

na příspěvcích do společného rozpočtu, která měla své opodstatnění v 80. letech 20. století, 

ale jejíž existence v současné podobě je v poslední době ze strany většiny členských států 

stále více zpochybňována.

K řešení těchto nejpalčivějších problémů spojených s rozpočtem EU by měl přispět 

úplný a rozsáhlý přezkum, který na popud Rady provádí Evropská komise a o němž 

v letech 2008/2009 předloží zprávu. Přezkum se zabývá všemi aspekty výdajů EU, včetně 

společné zemědělské politiky, a zdrojů, včetně rozpočtové slevy Spojeného království.

1.6.1 ROZPOČTOVĚ BILANCE ČLENSKÝCH STÁTŮ

Prostřednictvím rozpočtu EU dochází k přerozdělování prostředků ve prospěch 

zemědělců i ve prospěch méně vyspělých zemí nebo oblastí Evropské unie. Tento princip 

je založen na vzájemné solidaritě mezi členskými státy EU. I ta má ovšem své meze.

Obecně můžeme země Evropské unie rozdělit na dvě skupiny -  čisté plátce a čisté 

příjemce. Veškeré výhody vyplývající ze členství v Unii se sice nedají vyčíslit, na základě 

čistých rozpočtových bilancí měřených rozdílem mezi příspěvky do a příjmy z rozpočtu 

EU lze ale určit, do jaké skupiny jednotlivé země patří. Čistí plátci platí do společného 

rozpočtu více peněz, než z něj pak dostávají. Naopak čistí příjemci (patří sem i Česká

18 I když kvůli rozhodnutí Rady v říjnu 2002 není až do roku 2013 možné výrazným způsobem měnit objem 
prostředků určených na společnou zemědělskou politiku (nebo právě proto), představuje SZP velmi 
problematickou oblast proto, že některé státy nejsou ochotny činit kompromisy a výrazně ustupovat 
ze svých požadavků, dokud SZP čerpá velkou část společného rozpočtu. Více viz Box 1.
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republika) čerpají z rozpočtu EU více financí, než do něj odvedou.

Do výpočtu se ale nezahrnují veškeré příjmy a výdaje. Co se příjmů rozpočtu týče, 

nezapočítávají se platby tradičních vlastních zdrojů, tj. zemědělských dávek a cel, protože 

ty se vybírají na vnějších hranicích EU. Země, přes které se zboží dostává do Unie, by tedy 

byly takovým postupem znevýhodněny. Na výdajové straně rozpočtu se při výpočtu 

bilancí neberou v potaz platby, které opouštějí hranice Evropské unie (např. finance určené 

na vnější vztahy a rezervy) a administrativní výdaje.

Je zřejmé, že postoj států týkající se výše rozpočtu i jednotlivých priorit a oblastí, 

v jejichž rámci dochází v Unii k přerozdělování finančních prostředků, je ovlivňován i tím, 

zdaje daná země čistým plátcem či příjemcem. Zatímco čistí příjemci jsou spíše nakloněni 

vyššímu rozpočtu, protože tak dostanou více prostředků ze společného rozpočtu, čistí 

plátci se snaží o co nejnižší možný objem financí (a tedy o maximální snížení svých 

odvodů do společné kasy).

Iniciativu s cílem snížit hranici rozpočtu vyvinuli v prosinci 2003 (tj. v době, kdy 

Komise připravovala návrh budoucího finančního rámce) představitelé šesti evropských 

zemí19, které jsou největšími přispěvateli do rozpočtu. Zaslali předsedovi Komise Prodimu 

dopis, v němž žádali, aby průměrné výdaje ve finančním výhledu na roky 2007-2013 

nepřesáhly 1 % HND EU. Podle svých slov si jsou autoři dopisu vědomi nutnosti vytvořit 

z Evropské unie nejkonkurenceschopnější ekonomiku založenou na inovacích, rozvíjet 

společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, chránit vnější hranice, řídit migraci 

a v neposlední řadě podporovat princip solidarity a soudržnosti v rozšířené Unii, svůj 

požadavek ale zdůvodňují tím, že „s ohledem na problémy spojené s demografickým 

vývojem Evropy vyžaduje udržitelný vysoký růst dlouhodobě zdravé veřejné finance. 

Vzhledem k bolestivým snahám o konsolidaci ve členských státech nebudou naši občané 

chápat to, že by rozpočet EU měl být vyňat z tohoto procesu konsolidace. V této 

souvislosti nenalézáme žádný prostor pro rozpočet EU ve výši současného stropu vlastních 

zdrojů. Průměrné výdaje během dalšího finančního výhledu by podle našeho názoru měly 

být stabilizovány přibližně na úrovni současných výdajů a neměly by přesáhnout 1 % 

HND včetně výdajů na zemědělství v rámci stropu stanoveného Evropskou radou v říjnu 

2002.“20

19 Jan Peter Balkenende (Nizozemsko), Tony Blair (Spojené království), Jacques Chirac (Francie), Goran 
Persson (Švédsko), Bernard Schroder (Německo), Bernard Schiissel (Rakousko)

20 Joint letter from Mr Blair, the Prime Minister, and the President o f France, the Chancelors o f Germany
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Ve své odpovědi zmíněným státům však Romano Prodi naznačil, že Komise sice 

zváží předložený návrh, ale pravděpodobně nesplní zmíněný požadavek, protože 

s rozpočtem limitovaným stropem 1 % HND by nebylo možné splnit očekávání členských 

států ohledně dosažení stanovených cílů například v oblasti konkurenceschopnosti 

a soudržnosti. Již před samotným předložením návrhu nové finanční perspektivy 

a zahájením jednání o budoucím rámci na roky 2007-2013 tedy bylo zřejmé, že jednotlivé 

strany mají své preference a budou se snažit hájit své zájmy.

1.6.2 SAPIROVA ZPRÁVA

V červenci 2002, před přípravou návrhu nové finanční perspektivy, požádal 

tehdejší předseda Evropské komise, Romano Prodi, skupinu nezávislých odborníků, aby 

přezkoumali stávající systém ekonomických politik EU a navrhli strategii pro větší růst, 

stabilitu a soudržnost v Unii. Skupina, které předsedal André Sapir, předložila v červenci 

2003 zprávu „An Agenda for a Growing Europe“, tzv. Sapirovu zprávu, která se mimo jiné 

zabývá i rozpočtem EU. Hlavní osou dokumentu je udržitelný růst Evropské unie 

s ohledem na stabilitu a hospodářskou a sociální soudržnost.

V oblasti rozpočtu přináší Sapirova zpráva řadu zajímavých návrhů a podnětů. 

Podle J. Pelkmanse a J.-P. Casseye nabízí analýza obsažená v této zprávě velmi bohaté 

a užitečné zmapování mnoha problémů týkajících se evropského růstu a četná politická 

doporučení, která jsou ve zprávě obsažena, se správně dotýkají hospodářských 

i institucionálních aspektů na úrovni Evropské unie.

Textu nebyla bohužel věnována taková pozornost, jakou by si jistě zasloužil, což 

bylo částečně způsobeno i tím, že ve stejném období, kdy byla zpráva zveřejněna, předložil 

Evropský konvent část III Ústavy pro Evropu. Dva komisaři vyjádřili dokonce nesouhlas 

se závěry zprávy, které se týkaly evropského rozpočtu (konkrétně v oblasti zemědělství 

a soudržnosti). To ale J. Pelkmans i J.-P. Cassey ostře kritizují, podle nich „zpráva 

podporuje nestranně reformu a komisař Bamier (tehdejší komisař pro regionální politiku -  

pozn. aut.) by měl přijmout návrhy v ní obsažené, spíše než se snažit zprávu den poté, 

co byla zveřejněna, politicky okamžitě zničit.“21

and Austria and the Prime Ministers o f  the Netherlands and Sweden. Statement o f President Prodi 
followingthe initiative o f six Member States, [online] 2003 [cit. 2007-10-01], 
http://www.bmdf.co.uk/blairlettereubudaet.pdf.
PELKMANS Jacques, CASEY Jean-Pierre. Can Europe deliver growth? The Sapir Report and Beyond. 
CEPS Policy Brief No. 45. [online] 2004 [cit. 2007-10-29], Str. 16.
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Sapirova zpráva zdůrazňuje nutnost důkladné změny výdajové strany rozpočtu EU. 

Navrhuje radikální snížení výdajů na společnou zemědělskou politiku a přeskupení 

rozpočtu do tří nástrojů: Fondu pro hospodářský růst, Konvergenčního fondu a Fondu 

restrukturalizace. Fond pro hospodářský růst by obsahoval tyto části: věda, výzkum 

a inovace; vzdělávání a odborná příprava; infrastruktura. Prostředky z tohoto fondu by 

nebyly poskytovány na základě předem daných kritérií zvýhodňujících například určité 

země či regiony, byly by ale určeny na projekty, které významným způsobem přispívají 

k růstu EU. Oproti tomu by prostředky z Konvergenčního fondu měly být přidělovány 

skupině zemí s nízkými příjmy. Tyto finance by byly určeny na budování institucí 

a investice do fyzického i lidského kapitálu. Fond restrukturalizace by byl určen 

pro pracovníky zasažené přemístěním zdrojů z důvodu hlubší hospodářské integrace 

v Unii, prostředky by bylo možné využít na rekvalifikace, kompenzace za náklady spojené 

s relokací a na založení podnikání.

Významnou změnou, kterou Sapirova zpráva přináší, je radikální snížení 

finančních prostředků na společnou zemědělskou politiku. Tento krok je zdůvodněn čtyřmi 

fakty:

• stávající podíl SZP na rozpočtu je příliš velký, takže v rozpočtu o dané výši není 

možné efektivně přerozdělovat prostředky;

• SZP se z původně alokační politiky, jejímž cílem bylo podpořit efektivnost 

a produktivitu, stala distribuční politikou, z níž má prospěch jen určitá část občanů;

• kvůli rozdílům v příjmech, v hustotě osídlení a v klimatu v rozšířené Unii (a tedy 

i různým zájmům a preferencím) je těžké řídit jednotnou zemědělskou politiku 

na úrovni EU;

• SZP se plně neslučuje s cíli Lisabonské strategie, je finančně velmi náročná, ale její 

přínos pro hospodářský růst EU není těmto nákladům úměrný.

Tak jako ostatní distribuční politiky by tedy (s přihlédnutím k výše zmíněným důvodům) 

měla i společná zemědělská politika být decentralizována a prováděna na úrovni členských 

států.

V oblasti zdrojů rozpočtu kritizuje Sapirova zpráva jejich příspěvkový charakter 

(„do roku 2006 bude 90 % příjmů rozpočtu EU financováno národními příspěvky“22), což

http://shop.ceps.eu/BookDetaiI.php?item id=1092.
“ SAPIR André. An Agendafor a GrowingEurope. [online] 2003 [cit. 2007-09-01]. Str. 165.
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vede mimo jiné i k tomu, že jednotlivé státy se spíše než na racionální využití společného 

rozpočtu soustřeďují na otázky spojené s čistými rozpočtovými bilancemi. Proto by Unie 

měla využít příjmy s jasným evropským rozměrem -  například by to mohly být ražebné 

(seignorage) za vydávání bankovek EURO, daň z kapitálových výnosů (capital income 

taxes) a daň z nákupu a prodeje cenných papírů (stock exchange taxes).

Další návrhy se týkají transparentnosti, efektivity a flexibility rozpočtu -  hlavními 

body jsou důraz na dosažené výsledky spíše než na množství utracených financí, 

důslednější kontrola a hodnocení, čerpání peněz podmíněné efektivitou a možnost znovu 

přidělit nevyužité prostředky z rozpočtu. Dále by se měla zvýšit odpovědnost jednotlivých 

orgánů a subjektů za provádění rozpočtu -  v současné době je za plnění rozpočtu 

zodpovědná Komise (podle čl. 274 Smlouvy o Evropské unii).

Ve zprávě je obsažen i návrh budoucího rozdělení rozpočtu pro období 2007-2011 

s odůvodněním výše finančních prostředků pro jednotlivé kapitoly (fondy). Výdaje 

společného rozpočtu by podle navrženého rámce dosáhly 1 % HDP EU, což odpovídá 

výdajům v období 2000-2006. Výraznou změnu ale představuje struktura výdajové části 

rozpočtu, což je zřejmé i z následující tabulky.

hnp://www.euractiv.com/ndbtexťinnovation/sapirreport.pdf.
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Tabulka 1: NÁVRH ROZPOČTU PRO OBDOBÍ 2007-2011

Finanční období 2007-2011

Výdaje v % HDP EU

Růst 0,45

Věda& výzkum 0,25

Vzdělávání&odbomá příprava 0,075

Infrastruktura 0,125

Konvergence 0,35

Pro nové členské státy 0,20

Pro staré členské státy 0,10

Postupné snižování pomoci makro-regionům 0,05

Restrukturalizace 0,20

Pro přemístěné pracovníky 0,05

Na zemědělství 0,05

Postupné snižování zemědělských výdajů 0,10

Hospodářské a sociální činnosti celkem 1,00
Zdroj: převzato ze Sapirovy zprávy, překlad aut.

1.6.3 UDRŽITELNÝ PROJEKT PRO EVROPU ZÍTŘKA

Sapirova zpráva byla kladně přijata řadou odborníků, kteří upozorňují na to, že by 

analýze měla být věnována větší pozornost a řada návrhů by měla být převedena do praxe. 

Za hlavní přínosy je považována snaha o malý, ale efektivní rozpočet a radikální změna 

jeho struktury. Nicméně existují i jiné pohledy na rozpočet EU.

Z iniciativy tehdejšího předsedy Evropské komise Romana Prodiho vznikl v roce 

2003 kulatý stůl s tématem „A Sustainable project for tomorrow’s Europe“23. Do debaty 

o budoucím směřování Unie se zapojili představitelé z politické, vědecké i ekonomické 

oblasti i zástupci občanské společnosti, skupině předsedal francouzský poslanec a bývalý 

ministr hospodářství, financí a průmyslu Dominique Strauss-Kahn. V dubnu 2004 

zveřejnili dokument „Building a Political Europe: 50 Proposals for the Europe of

23 Udržitelný projekt pro Evropu zítřka
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Tomorrow“24, ve kterém shrnují své názory na budoucí směřování EU.

Účastníci kulatého stolu vidí budoucnost Evropské unie v silnějším svazku mezi 

státy a ve vytvoření politické unie. S vytvořením integrovanějšího a homogennějšího celku 

a se splněním očekávání, která s tím souvisí, je úzce spojeno i navýšení společného 

rozpočtu na 2 % HND EU. Stejně jako Sapirova zpráva se i dokument vypracovaný 

podvedením Dominiqua Strauss-Kahna zabývá aktuálními problémy Unie (především 

nedostatečným hospodářským růstem), řešení vidí v navýšení investic do znalostí, důraz 

klade na výzkum a vysokoškolské vzdělávání.

Cílů politické Evropy však nelze dosáhnout s rozpočtem kolem 1 % HND EU, 

proto by měl být strop výdajů (1,24 % HND EU) zrušen. Potřebné prostředky 

na financování výdajů by byly vybrány jako příspěvky od členských států a zavedením 

evropské daně (zdanění společností). Zpráva přináší 50 návrhů pro dosažení cílů spojených 

s vytvořením politické Evropy, z nichž se některé týkají i společného rozpočtu. Kromě již 

zmíněných změn patří mezi nové cíle například:

• učinit výzkum rozpočtovou prioritou Unie -  postupně by se z počátečních 0,25 % 

HDP EU měl výzkum stát první politikou Unie;

• investovat do vysokého školství -  vytvořit sítě evropských center excelence; určit 

si jako cíl, aby 50 % evropské populace získalo vysokoškolský diplom. K tomu by 

bylo určeno 0,15 % HDP EU;

• rozvíjet evropskou dopravní infrastrukturu a vyčlenit na tento cíl podstatnou část 

společného rozpočtu;

• výrazným způsobem zvýšit výdaje EU na kulturu a podporovat evropská díla.

Dokument je zajímanou analýzou problémů Unie, některá řešení, která nabízí, byla 

zmíněna již v Sapirově zprávě (například zvýšení investic do výzkumu, vzdělávání 

a dopravní infrastruktury). Na rozpočet EU ale pohlíží jako na nástroj umožňující dosažení 

cílů politické Evropy, s čímž je spojeno podstatné navýšení objemu společných financí. 

To je ovšem v současné době politicky poměrně neprůchodné řešení, protože podpora 

takového kroku je ze strany členských států velmi malá. To dokládá i fakt, že při 

vyjednáváních o finančních rámcích na roky 1992-1999 a 2000-2006 se Komise snažila 

(i když bez velkého úspěchu) o výrazné zvýšení velikosti rozpočtu. Jak uvidíme

24 Vytvořit politickou Evropu: 50 návrhů pro Evropu zítřka
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v následující kapitole, návrh nové finanční perspektivy byl mnohem skromnější -  Komise 

sice navrhla zvýšení výdajů, ale jen v rámci současného stropu rozpočtu.

Z výše zmíněného je tedy zřejmé, že samotný finanční rámec (i jednání o něm) není 

jen dohodou o množství financí, které budou spravovány na úrovni EU, ale že finanční 

perspektiva je především výrazem priorit a budoucího směřování Unie.
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2. JEDNÁNÍ O FINANČNÍM RÁMCI NA OBDOBÍ 2007-2013

V únoru 2004 předložila Evropská komise Radě a Parlamentu sdělení Budování 

naší společné budoucnosti -  Politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie 2007- 

2013, ve kterém identifikuje hlavní směry budoucího vývoje EU a analyzuje finanční 

potřeby Unie pro dosažení navržených cílů. Tímto dokumentem zahájila Komise debatu

0 novém finančním rámci Unie. K textu se následně vyjádřil nejen Evropský parlament, ale 

stanoviska zaujaly i jednotlivé členské státy.

V této kapitole věnujeme pozornost zmíněné analýze, kterou Komise vypracovala,

1 reakcím na ni a jednáním o budoucí podobě finančního rámce. V první části podrobněji 

popíšeme návrh Komise (především to, jaké priority Komise identifikovala, jak je převedla 

do konkrétní finanční perspektivy a zda tento rámec umožní plnění potřebných cílů 

a pomůže zajistit efektivní fungování rozšířené Unie) a zaměříme se také na diskuze během 

irského i nizozemského předsednictví.25 V další části se budeme věnovat již konkrétnějším 

jednáním během lucemburského a britského předsednictví a poslední části této kapitoly 

pak závěrečným jednáním o finančním rámci během rakouského předsednictví v první 

polovině roku 2006 (postojům a výhradám Evropského parlamentu i dosažení konečného 
kompromisu).

2.1 NÁVRH FINANČNÍHO RÁMCE A REAKCE NA NĚJ

V první části sdělení Budování naší společné budoucnosti představuje Komise 

priority Unie pro nadcházející období, které vycházejí z nutnosti čelit novým výzvám 

a řešit aktuální problémy, jako jsou například nedostatečné plnění lisabonských cílů, 

rozdíly mezi jednotlivými regiony (ještě více prohloubené po rozšíření o státy střední 

a východní Evropy), zabezpečení vnitřní a vnější bezpečnosti a malý politický potenciál 

Unie, který neodpovídá její hospodářské síle. V dalších částech věnuje pozornost

25 Jedná se o poměrně dlouhé období, ale vzhledem ktomu, že Komise v dané době předkládala konkrétní 
legislativní návrhy, postoje států nebyly v některých oblastech ještě úplně jasné a vyhraněné. Proto 
shrneme výsledek diskuzí spíše v obecnější rovině a zaměříme se na analýzu návrhu Komise z hlediska 
přínosu takového rozpočtu pro EU.
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potřebným změnám a předkládá návrh nového finančního rámce.

Upozorňuje také na to, že „ [...] volby, které bude nutno během příštích finančních 

perspektiv učinit, se netýkají pouze peněz. Je to záležitost politického směřování, které 

bude realizováno na základě jasné vize toho, co chceme dělat.“26 Jak následně ukázala 

jednání, členské státy sice z velké části souhlasí s prioritami, které Komise navrhla, jejich 

názory se ale často podstatně rozcházejí ve chvíli, kdy se mají dohodnout na tom, jak 

daných cílů dosáhnout a kolik financí na jednotlivé oblasti vyčlenit.

Komise navrhla v dalším období zkrácení délky finančního rámce ze sedmi na pět 

let, a to z důvodu větší konzistence s funkčním obdobím svým i Evropského parlamentu. 

Na roky 2007-2013 však Komise předložila ještě sedmiletou perspektivu, protože výdaje 

na SZP jsou stanoveny až do roku 2013 a co se týče provádění strukturálních fondů 

ve zkráceném období a realizace kroků s tím spojených, nelze změny provést okamžitě. 

Tento návrh všechny členské státy bez větších námitek podpořily.

Co se týče struktury vlastních zdrojů, navrhla Komise tři možnosti, jak nahradit 

část příspěvků, které členské státy odvádějí na základě svého HDP. Jsou to daň z příjmu 

právnických osob, prostředky vybírané na základě DPH27 a daň z energie. 1 když se 

nejedná o zavedení nových daní, pouze by se část již existujících daní odváděla 

do společného rozpočtu, většina členských států tento krok odmítla. Dále Komise 

předložila návrh na zavedení obecného opravného mechanismu, na jehož základě by bylo 

možné korigovat nadměrnou zápornou čistou bilanci států a přispět ke spravedlivějšímu 

přístupu k členským státům, jejichž kapacita přispívat do rozpočtu je srovnatelná. 

V červenci 2004 pak Komise předložila podrobnou analýzu systému vlastních zdrojů 

(KOM(2004) 505), tímto dokumentem (stejně jako hlubší analýzou nastíněného problému) 

se budeme zabývat později ve zvláštní kapitole.

Nyní zaměříme svou pozornost na hlavní oblast sporů -  velikost rozpočtu -  a poté 

se budeme podrobněji věnovat prioritám, které Komise navrhla, i postojům členských států 

k jednotlivým částem finančního rámce.

26 Evropská komise. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu -  Budování naší společné budoucnosti 
-  Politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie -  2007-2013. KOM(2004) 101 v konečném znění, 
[online] 2004 [cit. 2007-08-30],
http://em-lex.europa.eii/Result.do7T 1 =V5&T2=2004&T3=101 &RechType=RECH naturel&Submit=Hledat.
27 tzv. genuine VAT resource -  v české terminologii bývá překládán jako „pravý zdroj z DPH“ nebo jako

„skutečné prostředky z DPH“.
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2.1.1 STROP VLASTNÍCH ZDROJŮ

Komise neměla při vytváření návrhu finanční perspektivy jednoduchou úlohu. Byla 

omezena nejen předchozími dohodami a závazky (zmrazení výdajů na SZP do roku 2013, 

vysoké finanční požadavky na rozšíření, závazky vyplývající z politik EU), ale také 

hospodářskou a politickou situací v členských zemích a s tím souvisejícími postoji 

jednotlivých vlád. Některé státy (10 nováčků i několik chudších zemí EU-15 jako např. 

Španělsko) očekávaly rozpočet, který jim zaručí dostatek finančních zdrojů 

ze strukturálních fondů, jiné žádaly rozpočet s maximální výší 1 % HND EU (viz dříve). 

Neochota platit do společného rozpočtu byla u některých členů umocněna i nutností snížit 

domácí deficit veřejných financí (např. v Německu a Francii).

Vzhledem k prioritám Unie, k závazkům vyplývajícím z předchozích dohod 

a k předpokládanému začlenění Evropského rozvojového fondu do souhrnného rozpočtu 

Společenství (to znamená navýšení rozpočtu o zhruba 0,03 % HND EU) nelze podle 

Komise splnit všechny cíle s rozpočtem omezeným 1 % stropem. K tomu by byl třeba 

rozpočet ve výši 1,30 % HND EU. Komise si je ale vědoma toho, že takový návrh by 

nezískal potřebnou podporu, a proto předložila finanční rámec limitovaný stropem 1,24 % 

HND EU, kde příděly na závazky dosahují v období 2007-2013 průměrně 1,22 % a příděly 

na platby 1,14 % HND EU. Rozpočet EU by tak měl vzrůst ze 115 miliard EUR v roce 

2006 na 143 miliard EUR v roce 2013 (v cenách roku 2004).

Velikost rozpočtu byla po celou dobu jednání o budoucím finančním rámci jedním 

z klíčových témat. Podle některých nových členů Unie je rozpočet předložený Komisí 

nedostatečný, čistí plátci jej na druhé straně většinou považují za příliš velký. Britský 

ministr financí Gordon Brown označil navržený rozpočet za nepřijatelný a nereálný. 

Nesouhlasil s tím, že Komise navrhla zvýšení výdajů o 25 % ve chvíli, kdy členské státy 

musí přijímat nepříjemná rozhodnutí o výdajích a ukázat svou fiskální disciplínu, nelíbily 

se mu ani vysoké výdaje určené na společnou zemědělskou politiku28. Navrženou výši 

rozpočtu kritizovali i další ministři financí, například Gerrit Žalm z Nizozemska a Hans 
Eichel z Německa29.

Během jednání v první polovině roku se názory členských států nijak výrazně 

nezměnily, velká část delegací považovala navržený rozpočet za úměrný potřebám Unie

“8 Europe squabbles over budget limits. http://news.bbc.co.Uk/l/hi/business/3475553.stm.
~9 BEGG Iain. The EU Budget: Common Future or Štuek in the Past? [online] 2004 [cit. 2007-10-30]. 
http://www.cer.org.uk/pdf/briefmg budget begg.pdf.
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a byla ochotna dále jednat. Některé státy ovšem trvaly na svém postoji -  pro jedny byl 

rozpočet příliš velký, druzí považovali jeho velikost za nedostatečnou. Názory na to, kde 

by se v případě nutnosti měly výdaje škrtat, se ale samozřejmě také lišily -  týkaly se 

plošného snižování výdajů či snížení výdajů v oblastech, kde prostředky z Unie vytváří 

nejmenší přidanou hodnotu. Některé delegace zdůraznily statut výdajů na společnou 

zemědělskou politiku a soudržnost, který vyplývá ze Smlouvy, jiné státy zdůrazňovaly 
nutnost úspěšně integrovat nové členské státy.

2.1.2 STRUKTURA A PRIORITY FINANČNÍHO RÁMCE

Při tvorbě finančního rámce se Komise inspirovala Sapirovou zprávou, alespoň 

do té míry, že z navržené struktury je zřejmý důraz na udržitelný rozvoj a podporu růstu 

v Unii (tyto cíle úzce souvisí s plněním Lisabonské strategie). Komise identifikovala tři 

priority (Trvale udržitelný rozvoj; Naplnění evropského občanství konkrétním obsahem; 

EU jako globální partner), na jejichž základech je postavena struktura finančního výhledu 

na roky 2007-2013. Navrhla snížit počet okruhů rozpočtu na pět -  finanční perspektiva by 

tak měla lépe odrážet široké politické cíle, zvýšit flexibilitu rozpočtu a umožnit účinnější 

reakci na vývoj a změny, které nelze předvídat mnoho let dopředu. Členské státy v tomto 

ohledu zdůraznily potřebu přehlednosti a jasnosti finančního rámce, a požadovaly, aby 

některé výdaje (např. na konkurenceschopnost, soudržnost a SZP) byly do finančního 

rámce zaneseny například jako podokruh, čímž by se zajistilo, že na dané oblasti bude 

vyčleněno dostatečné množství financí. Mezi další návrhy, které mají podpořit flexibilitu 

rozpočtu, patří například Fond solidarity EU, nástroj pružnosti30 a Fond pro úpravu růstu.

Příloha III ukazuje změnu struktury nového finančního rámce a dokládá, 

že po obsahové stránce se mnoho nezměnilo, návrh rozpočtu ze dne 14. února 2004 tvoří 

přílohu IV. Nyní se budeme podrobněji věnovat jednotlivým částem finančního rámce, jak 
jej navrhla Komise, a reakcím členských zemí.

Priorita Trvale udržitelný rozvoj tvoří základ pro první dva okruhy nového 

finančního rámce, Udržitelný růst a Ochranu přírodních zdrojů a hospodaření snimi. 

Okruh Udržitelný růst se dělí na podokruh la) Konkurenceschopnost pro hospodářský

) Nástroj pružnosti (reallocation flexibility) má nahradit dosavadní nástroj pružnosti (flexibility instrument). 
Tento mechanismus má umožnit přerozdělení dostupných rozpětí mezi okruhy v souladu s celkovými 
ročními stropy. Nástroj pružnosti může dosahovat maximální výše 200 mil. EUR za rok. Dosavadní 
nástroj pružnosti umožňoval poskytnout maximálně 200 mil. EUR v rámci jednoho nebo více okruhů, 
a to nad rámec daného ročního stropu.
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růst a zaměstnanost a podokruh lb) Soudržnost pro hospodářský růst a zaměstnanost.

V rámci podokruhu la) Konkurenceschopnost pro hospodářsky růst a zaměstnanost 

je důraz kladen na plnění lisabonských cílů a na podporu konkurenceschopnosti podniků 

v plně integrovaném jednotném trhu, na zvýšení investic do výzkumu a technologického 

vývoje i do budování trans-evropských sítí. V neposlední řadě Komise připomíná 

přidanou hodnotu Unie v oblasti zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy 

a v oblasti agendy sociální politiky. Vzhledem k výzvám a cílům v této oblasti navrhuje 

mezi roky 2006 a 2013 ztrojnásobení výdajů, jak dokládá následující tabulka.32

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
8 791 12 105 14 390 16 680 18 965 21 250 23 540 25 825

Členské státy podporují cíle Lisabonské agendy, uvědomují si nutnost investic 

v této oblasti a souhlasí s prioritami, které určila Komise. Podle jejich názoru je ale třeba 

důkladně přezkoumat, jak velkou přidanou hodnotu vytváří Unie svou činností a finanční 

pomocí. Na to Komise reagovala ve svém sdělení Radě a Parlamentu z července 2004 

KOM(2004) 487), kde vysvětlila přidanou hodnotu činností na evropské úrovni. I přesto 

však některé státy požadovaly, aby zvýšení objemu prostředků určených na tuto oblast 

bylo nižší, než navrhla Komise, či dokonce aby jejich výše dosahovala hodnot roku 

2006. Návrhy na celkový objem financí vyčleněných na tento okruh se pohybovaly mezi 

60-110 mld. EUR. Argumentem pro malé nebo žádné navýšení prostředků byl fakt, že cílů 

v rámci okruhu la) se dosahuje především jinými než finančními prostředky (tj. například 

regulací a koordinací). Některým státům se nelíbilo, že výdaje na výzkum a vývoj směřují 

z velké části do bohatších států. Byl také vznesen požadavek na zvýšení výdajů 

na budování trans-evropských sítí (oproti původním 20 %). V mnoha oblastech panovaly 

názorové rozdíly, což ale neplatí o Fondu pro úpravu růstu -  návrh Komise33 se nesetkal

"  Evropský výzkum je příliš roztříštěný, izolovaný a nedostatečně propojený, Navíc je do něj investováno 
málo finančních prostředků (jen 2 % HDP oproti 2,7 % v USA a 3 % v Japonsku). Byly proto vytyčeny 
tři cíle: realizovat tzv. evropský výzkumný prostor, pomoci zvýšit do roku 2006 objem prostředků 
na výzkum na 3 % HDP Unie (1 % z veřejných zdrojů, zbytek ze soukromého sektoru) a podpořit 
výzkum v Evropě poskytováním přímé finanční pomoci.
Stejně jako u následujících tabulek zobrazujících částky navržené pro jednotlivé okruhy finanční 
perspektivy jsou údaje převzaty ze zmíněného sdělení Budování naší společné budoucnosti (KOM(2004) 
101 v konečném znění). Údaje pro rok 2006 jsou pro srovnání upraveny, aby po obsahové stránce 
odpovídaly nové struktuře navržené pro období 2007-2013.

33 Komise navrhla vytvoření nového fondu v rámci podokruhu la). Prostředky ve výši 1 mld. EUR (které by 
mohly být při dodržení pravidla n+2 navýšeny až o jednu miliardu převedením nevyužitých prostředků
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s kladným přijetím, většina států odmítla myšlenku jako takovou, za nepřijatelnou označila 

i možnost převádět nevyužité prostředky z podokruhu lb) do podokruhu la).

Co se týče podokruhu lb) Soudržnost pro hospodářsky růst a zaměstnanost, vidí 

Komise přidanou hodnotu činnosti na evropské úrovni ve větší koncentraci zdrojů 

na investice do fyzického i lidského kapitálu, v respektování pravidel jednotného trhu* 34 

a v neposlední řadě v mobilizaci finančních zdrojů z veřejného i soukromého sektoru díky 

pravidlům spolufinancování35. Velkou výzvou pro konkurenceschopnost a soudržnost Unie 

představuje její rozšíření o státy střední a východní Evropy. Výrazně se tak totiž sníží 

průměrný HDP na hlavu (bude o 12 % nižší než v EU-15) a zároveň se zdvojnásobí rozdíly 

v příjmech. Proto Komise navrhuje nahradit dosavadní cíle třemi prioritami -  konvergence 

(má být zaměřena na méně rozvinuté členské státy a regiony EU včetně oblastí zasažených 

statistickým efektem), regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (pro ostatní 

regiony EU) a evropská územní spolupráce (týká se podpory přeshraničních 

a nadnárodních programů). Na základě této analýzy potřebných výdajů navrhuje Komise 

v dané oblasti růst finančních prostředků z 47 570 milionů EUR v roce 2007 na 50 960 

milionů EUR v roce 2013 (viz následující tabulka).

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
38 791 47 570 48 405 49 120 49 270 49 410 50 175 50 960

Navržené nové priority (především evropskou teritoriální spolupráci) přijaly 

členské státy vesměs kladně, konkrétní výše prostředků přidělených na politiku 

soudržnosti však vyvolala výrazné neshody -  zatímco Komise navrhla vyčlenit 

napodokruh lb) vletech 2007 -  2013 celkem téměř 340 mld. EUR, návrhy členských 

států se pohybovaly od 190 do 355 mld. EUR. Státy, které obhajovaly malý objem financí, 

většinou nesouhlasily s cíli druhé priority (regionální konkurenceschopnost) 

a argumentovaly také tím, že prostředky by měly směřovat do chudých států a že bohatší

z Evropského fondu regionálního rozvoje a z Evropského sociálního fondu) by sloužily k podpoře 
provádění Lisabonské strategie.

34 Komise ve svém sdělení poukazuje na to, že dopadem, který lze změřit, je např. nárůst obchodování uvnitř
Společenství, především mezi nejméně rozvinutými členskými zeměmi a regiony a zbytkem EU. V rámci 
politiky soudržnosti se tak zhruba jedna čtvrtina výdajů na programy pro tyto oblasti zbytku Unie vrací ve 
formě zvýšených vývozů.

35 „Každé euro vydané z rozpočtu Unie na politiku soudržnosti vede k reinvestici v průměru 0,9 eur 
v nejméně rozvinutých regionech (tzv. regiony cíle 1) a 3 eur v ostatních regionech (tzv. regiony cíle 2).“ 
(KOM (2004) 101 v konečném znění, str. 16)
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státy by měly rozvoj ve svých regionech financovat samy. Dalšími diskutovanými 

otázkami byly například metodologie a použití 4 % hranice pro převod finančních 

prostředků na politiku soudržnosti (většina nových států požadovala flexibilnější přístup 

k tomuto pravidlu), rozdíly v míře evropské pomoci na hlavu v jednotlivých regionech, 

základ pro výpočet relativní prosperity36, míra spolufinancování, změna pravidla n+2 

na n+3 (prosazovaná především novými státy) a opatření pro regiony, jejichž hospodářská 

situace se zlepšila a nemají tedy již nárok na finanční pomoc, i pro regiony zasažené 

statistickým efektem.

Z hlediska podpory růstu a konkurenceschopnosti je okruh Udržitelný růst klíčový. 

Zajímavé je, že Komise navrhuje výrazné navýšení prostředků v roce 2007 (oproti roku 

2006 o 25 %), v dalších letech ale už s tak příkrým nárůstem nepočítá. Důvodem je to, 

že se Komise snaží soustředit pozornost na dosažení cílů Lisabonské agendy do roku 2010. 

Předpokládá, že koncentrace finančních prostředků na počátku období umožní nastartování 

volné soutěže, která pak bude spontánně směřovat ke zvyšování konkurenceschopnosti 

a růstu v EU. Zatímco vpodokruhu la) je nárůst objemu financí rovnoměrnější (jsou 

určeny převážně na dlouhodobější programy), vpodokruhu lb) je zřetelné výrazné 

navýšení pouze mezi roky 2006 a 2007. Podle O. Krutílka a P. Kuchyňkové by vyčerpání 

prostředků určených pro podokruh lb) koncentrované v prvních letech finančního rámce 

mohlo způsobit, že v následujících letech budou chybět finance (a mohla by tak být 

narušena i rovnováha financování celého okruhu Udržitelný růst). Autoři tvrdí, že „přílišné 

soustředění výdajových prostředků do prvních dvou let finanční perspektivy zjevně 

za účelem rychlého dosažení cílů Lisabonské agendy, je v rámci celkové distribuce 

výdajových prostředků do jednotlivých let finanční perspektivy poněkud krátkozraké, 

vezmeme-li v úvahu dosavadní neúspěchy Lisabonské agendy.“37 S tímto argumentem lze 

ale souhlasit jen částečně -  i když je výrazné navýšení v podokruhu lb) navrženo pouze 

pro rok 2007, neznamená to, že by v dalších letech byly poskytnuté prostředky nutně 

nedostatečné. Jejich objem se sice nebude procentuálně výrazně měnit, v reálných

36 Komise navrhla použít jako základ pro výpočet relativní prosperity průměr pro EU-25. Některé státy s tím
ale nesouhlasily s odůvodněním, že by do výpočtu měly být zahrnuty i Bulharsko a Rumunsko. Průměr 
EU-27 je ale nižší než průměr EU-25, což by vedlo k tomu, že by některé regiony/státy, které jsou 
při použití výpočtu podle EU-25 způsobilé čerpat pomoc EU, neměly při aplikaci údaje vypočítaného 
na základě EU-27 na prostředky nárok.

37 KRUTÍLEK Ondřej, KUCHYŇKOVÁ Petra. Finanční perspektiva Evropských společenství/Evropské 
unie na léta 2007-2013: Finanční perspektiva EU 2007-2013. [online] Centrum pro studium demokracie 
a kultury, 2004. [cit. 2007-11-11], Str. 8.

http://www.cdkbrno.cz/pdf/analvzv/financni perspektiva es eu na léta 2007-2013,pdf?PHPSESSID=e.
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hodnotách ale bude navýšení prostředků (ve srovnání s obdobím 2000-2006) každopádně 
výrazné.

Druhým okruhem je Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi, v jehož 

rámci je financována společná zemědělská politika a ochrana životního prostředí. Výdaje 

v této oblasti již byly do jisté míry předurčeny dohodou Evropské rady z října 2002, 

Komise tak neměla moc velký manévrovací prostor. Klade proto důraz na rozvoj venkova 

i ochranu životního prostředí (navrhuje zavedení jediného finančního nástroje 

pro financování všech výdajů spojených s životním prostředím) a v oblasti rybolovu 

navrhuje také nový finanční nástroj zastřešující veškeré výdaje týkající se rybolovu. 

V návaznosti na probíhající reformy SZP je podle Komise třeba zaměřit se po roce 2006 

na zvyšování konkurenceschopnosti zemědělského sektoru (podporováním 

restrukturalizace), na zlepšování životního prostředí (podpora obhospodařování půdy, 

program Natura 2000 atd.) a na zlepšování kvality života na venkově (včetně diversifikace 

ekonomických činností). Velkou výzvou je také rozšíření Unie o státy střední a východní 

Evropy a s tím spojené zvýšení nároků na finanční prostředky. Úroveň výdajů tohoto 

okruhu by se v celém období 2007-2013 měla podle návrhu Komise každoročně 

pohybovat většinou mezi 57 a 58 miliardami EUR, přičemž výdaje související s trhem 

a přímými platbami by měly velmi pozvolna klesat.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
56 015 57 180 57 900 58 115 57 980 57 850 57 825 57 805

I když některé státy zdůrazňovaly svůj požadavek na rozpočet omezený limitem 

1 % HND, většina zemí souhlasila s objemem financí, které Komise navrhla. Diskuze se 

tedy týkaly existence SZP jako takové, rozložení prostředků mezi jednotlivými prioritami 

a politikami (výdaje související s trhem a přímé platby, rozvoj venkova, rybolov a životní 

prostředí) a toho, zda se do limitů dohodnutých v roce 2002 (tzv. bruselský strop) mají 

počítat i výdaje pro Bulharsko a Rumunsko, či zda lze tento údaj navýšit o prostředky 

potřebné pro zmíněné nové členy Unie.

Z hlediska působení výdajů spojených se zemědělstvím na konkurenceschopnost 

a růst v Unii je tato část rozpočtu často kritizována. Podrobněji tento problém budeme 

analyzovat v dalších kapitolách.

Priorita Naplnění evropského občanství konkrétním obsahem tvoří základ dalšího
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okruhu finančního rámce -  Občanství, svoboda, bezpečnost a právo. Komise navrhla 

spojit do jednoho okruhu různé politiky (svoboda, bezpečnost a právo, kultura, zdraví 

a ochrana spotřebitele, zaměstnanost a sociální věci) a dát tak najevo politický i finanční 

důraz na řešení otázek, které jsou v zájmu občanů EU. Členské státy většinou souhlasily 

s prioritami, které Komise určila38, některé ale zpochybňovaly například sloučení 

různorodých politik do jednoho okruhu, nebo požadovaly, aby výdaje na svobodu, 

bezpečnost a právo (které jsou podle nich velmi důležité), byly vyjádřeny jako samostatný 

podokruh. Komise také navrhla rozšíření působnosti Fondu solidarity39 a jeho začlenění 

do rozpočtu. Někteří členové EU ale tento krok příliš nepodpořili (Fond soudržnosti EU 

funguje zatím poměrně krátce, a proto je podle jejich názoru zbytečné v současné době 

zavádět nějaké změny). V řadě oblastí nezaujaly státy vyhraněný postoj, protože Komise 

teprve pracovala na konkrétních legislativních návrzích, poslední soubor legislativy 

předložila v dubnu 2005. Návrh objemu financí na jednotlivé roky ukazuje tabulka.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 381 1 630 2015 2 330 2 645 2 970 3 295 3 620

Čtvrtý okruh EU jako globální hráč odpovídá poslední prioritě -  EUjako globální 

aktér. Politický vliv Evropské unie není úměrný její ekonomické váze, soudržné vnější 

vztahy však mohou členským státům zajistit mnohem větší vliv, než by měly, pokud by 

na mezinárodní scéně jednaly odděleně. Aby se zvýšila kapacita Unie v oblasti vnějších 

vztahů, navrhla Komise výrazné zjednodušení a snížení počtu nástrojů na šest (původně 

jich bylo více než sto). Tři obecné nástroje mají podporovat vnější politiky (předvstupní, 

sousedskou a rozvojovou politiku)40 a tři tematické nástroje (nástroj stability, humanitární 

pomoc a makrofinanční podpora) mají umožnit lépe reagovat na krizové situace. Komise 

také navrhla začlenit Evropský rozvojový fond (ERF) do rozpočtu EU, některé země ale

38 V rámci priority Svoboda, bezpečnost a právo navrhla Komise zvýšení prostředků o 300 % (mezi roky 
2006 a 2013), plnění cílů by mělo být prováděno třemi rámcovými programy -  Svoboda (zahrnuje řízení 
vnějších hranic, azyl a imigraci), Bezpečnost (podpora prevence a boje proti zločinu) a Právo (užší 
spolupráce mezi soudními orgány, posilování role Eurojustu a rozvoj a podpora Europolu a Evropské 
policejní akademie). V ostatních oblastech tohoto okruhu se navrhované činnosti týkají například přístupu 
občanů k základnímu zboží a službám (program bezpečnosti potravin, program spotřebitelské politiky 
a veřejného zdraví atd.) a kultury a občanství (programy Kultura 2007, MEDIA 2007 a Mládež v akci).

Fond solidarity by bylo možné využívat nejen v případě závažných krizových situací způsobených 
přírodními živly (jako tomu bylo u Fondu solidarity EU), ale i v případě průmyslových či 
technologických katastrof, mimořádných situací v oblasti veřejného zdraví a teroristických útoků.

40 Například všechny předvstupní programy (PHARE, SAPARD, ISPA, CARDS atd.) tak budou nahrazeny 
jedním předvstupním nástrojem (IPA).
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s touto iniciativou nesouhlasily. Obecně členské státy podpořily snahu Komise 

o zjednodušení struktury nástrojů v oblasti vnějších vztahů, debata se tak zaměřovala spíše 

na otázky rozdělení prostředků mezi jednotlivé oblasti a potřebu flexibility (tu umožňuje 

určité rozpětí mezi příděly na závazky a na platby spolu s adekvátními nástroji 

a rezervami). Komise navrhla rozpočet ve výši 95,4 mld. EUR (včetně výdajů na ERF), 

pozice členských států se při jednáních pohybovaly od 74 do 99 mld. EUR. Podrobnější 

údaje o návrhu Komise obsahuje následující tabulka.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
11 232 11 400 12 175 12 945 13 720 14 495 15 115 15 740

Co se týče posledního okruhu, Správních nákladů, navrhla Komise sloučit své 

administrativní výdaje s provozními výdaji (v souladu se zásadou sestavování rozpočtu 

podle činností -  tzv. activity-based budgeting), tzn. zahrnout je do položek pro předchozí 

čtyři okruhy. Okruh Správní náklady by tak zahrnoval výdaje na důchody, evropské školy 

a na instituce EU kromě Komise. Výhodou by podle Komise bylo, že by se nevyužité 

finance vyčleněné na administrativní výdaje Komise daly v rámci daného okruhu využít 

pro jiné účely. Tento návrh ale členské státy většinou nepovažovaly za zjednodušení 

či zpřehlednění stávající situace, spíše naopak. Navrhovaly proto buď zachování 

dosavadního systému, nebo vytvoření samostatného podokruhu pro výdaje Komise v rámci 

jednotlivých okruhů 1-4. Komise navrhla konkrétně tato čísla:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3 436 3 675 3 815 3 950 4 090 4 225 4 365 4 500

2.1.3 NÁ VRH KOMISE -  SHRNUTÍ

Komise se v návrhu nové finanční perspektivy snažila odpovědět na výzvy, kterým 

Unie v současnosti čelí, její snaha ale nebyla korunována potřebným úspěchem. Návrh 

finančního rámce totiž není rozpočtem pro Unii po roce 2007 a Komise je často právem 

kritizována za to, že propásla šanci reformovat společný rozpočet. I když navrhla určité 

změny (mírné navýšení objemu rozpočtu, změna struktury41 atd.), nejsou tyto kroky

41 Nová struktura rozpočtu ve skutečnosti mnoho nového nepřináší. Došlo spíše pouze k přejmenování
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dostatečným řešením problémů spojených se společným rozpočtem. To je patrné i z údajů 

v přílohách III, IV a V, které ukazují nové uspořádání finančního rámce na základě 

rozpočtu z roku 2004, resp. finanční rámce navržené Komisí v únoru a v červenci 2004.

Je ovšem otázkou, zda by radikální změna, kterou přinášela například Sapirova 

zpráva, byla politicky průchodná a pro všechny země přijatelná. Reakce členských zemí 

na některé změny, které Komise navrhla, nebyly příliš pozitivní, je tedy velmi 

nepravděpodobné, že by státy souhlasily s výraznými změnami, jako je například velké 

snížení výdajů na SZP, zrušení strukturální pomoci pro regiony v bohatších státech EU atd. 

Právě takové kroky by ale přispěly k racionalizaci a větší efektivitě společného rozpočtu. 

Bohatší země by pak nemusely tolik přispívat do společné kasy, zatímco chudší státy by 

mohly čerpat potřebné množství financí. Zároveň by ve společném rozpočtu zůstal 

dostatečný prostor pro podporu konkurenceschopnosti EU i pro další nutné výdaje (vnitřní 
politiky, vnější vztahy atd.)

Současný rozpočet, v němž velká část financí směřuje do zemědělství a v rámci 

politiky soudržnosti jsou prostředky poskytovány i velmi vyspělým zemím, může být těžko 

označen za efektivní a podporující lisabonské cíle. Na druhou stranu nelze zapomenout 

na to, že SZP je jedinou politikou, která je plně financována ze společného rozpočtu, takže 

nelze objektivně srovnávat například výši výdajů na zemědělství a na výzkum. Co se 

strukturální pomoci týče, jsou argumenty politického rázu, jako například že každý stát 

do rozpočtu platí a chce tedy část financí získat zpět, poměrně nedostatečné (především 
z ekonomického hlediska).

Je ale také třeba uvědomit si, že finanční rámec není (bohužel pro Unii) pouze 

výsledkem snahy ekonomů o co nej efektivnější využití každého eura ze společné kasy, ale 

že se jedná o politickou dohodu, kde efektivita výdajů a další ekonomické faktory stojí 

vedle politických kritérií, jako je například snaha jednotlivých aktérů obhájit své vlastní 

zájmy a získat pro sebe co nejvíc za co nejmenší cenu. Najít kompromis mezi faktory, 

které nezřídka stojí proti sobě, je velice obtížné, ne-li nemožné. To, jaké pozice zastávaly

kapitol a přeskupení některých výdajů, po obsahové stránce ale nejsou změny příliš velké. Okruh 
Udržitelný růst zahrnuje výdaje na vzdělávání, výzkum, dopravu a další politiky (v rámci podokruhu la)) 
a nástroje strukturální pomoci a politiky soudržnosti (v podokruhu lb)). Druhý okruh (Ochrana 
přírodních zdrojů a hospodaření s nimi) zahrnuje především veškeré výdaje spojené se SZP, rybolovem 
a životním prostředím. Do okruhu Občanství, svoboda, bezpečnost a právo spadají výdaje na vnitřní 
politiky, které nebyly zahrnuté do okruhu 1. Okruh EU jako globální hráč sdružuje výdaje, které byly 
v předchozí finanční perspektivě zařazeny především do okruhů 4, 6 a 7 (působení navenek, rezervy 
a předvstupní pomoc). Více viz příloha III.
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státy během jednání a zda se jim podařilo najít kompromis, který by Unii zajistil potřebný 

rozpočet, bude centrem našeho zájmu v následujících kapitolách.

2.2 L UCEMB URSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ

V prvním pololetí roku 2005 předsedalo Evropské unii Lucembursko, které si jako 

jednu z hlavních priorit svého předsednictví určilo dosažení dohody o budoucím finančním 

rámci EU. Na počátku roku 2005 probíhala jednání ještě spíše na technické úrovni, 

10. března 2005 pak Lucembursko představilo tzv. negociační balíček, čímž se jednání 

posunula do politické roviny. Tento dokument Lucembursko několikrát přepracovalo 

(postupně představilo celkem šest verzí) s cílem navrhnout kompromis přijatelný 

pro všechny členy EU. Na přelomu května a června probíhala bilaterální jednání mezi 

lucemburským předsedou vlády J.-C. Junckerem a zástupci jednotlivých členských států. 

Na začátku června byl představen čtvrtý negociační balíček, který již obsahoval přesné 

rozdělení výdajů mezi jednotlivými okruhy rozpočtu. Před červnovou Evropskou radou 

(16. a 17. června 2005) připravilo předsednictví další verzi finančního rámce, na jejímž 

základě probíhala jednání Evropské rady dne 17. června42. Ve večerních hodinách 

Lucembursko představilo poslední verzi, která zohledňovala diskuze celého dne a měla být 
výsledným kompromisem.

Lucemburské předsednictví vyvinulo obrovskou snahu, členské státy však nakonec 

nebyly schopné (a především ochotné) nalézt společný kompromis -  poslední návrh 

finančního rámce odmítly Finsko, Nizozemsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.43 

Po neúspěšných referendech o Evropské ústavě tak bylo jednání o finančním rámci dalším 

nevyřešeným problémem a otevřeně se mluvilo o hluboké krizi, do které se EU dostala. 

To ale odmítl například Tony Blair, který nedosažení dohody viděl jako impuls a šanci 

pro důkladnou reformu politik EU a jejich financování.

42 Tento návrh tvoří přílohu VI.
Finsko jako důvod svého odmítnutí uvedlo dílčí otázky na výdajové straně rozpočtu, což bylo poměrně 
překvapivé, protože během jednání nedávalo najevo výraznější nespokojenost. Španělsko odmítlo proto, 
že chtělo získat více prostředků v rámci strukturální politiky. Pro Nizozemsko, Švédsko a Velkou Británii 
byla hlavním problémem výdajová složka rozpočtu a s tím spojená výše jejich příspěvků do společného 
rozpočtu.
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2.2.1 ZÁJMOVÉ SKUPINY

Během jednání o budoucím finančním rámci se samozřejmě vytvářely různé 

zájmové skupiny s cílem prosadit společné priority. Takové seskupení tvořily například 

právě státy dopisu šesti,44 požadující rozpočet ohraničený stropem 1 % HND EU. Jejich 

zájmy ale nebyly stejné, takže v průběhu jednání vystupovaly nejednotně. Rakousko 

a Německo naznačily, že by souhlasily se stropem 1,05 % HND EU, Francie také 

připustila možnost mírného navýšení financí. Nizozemsko, Švédsko a Velká Británie 

takový krok ale odmítly, hlavním důvodem byla výše jejich příspěvků do společného 

rozpočtu a v případě Británie i absence závazku reformovat výdaje rozpočtu (včetně SZP). 

Lucemburskému předsednictví se nicméně podařilo překlenout propast mezi původním 

návrhem Komise a požadavkem zemí dopisu šesti, a i když se všechny státy neshodly 

na konečném kompromisu, byly alespoň ochotny konstruktivně jednat.

Další skupinu tvořili „Přátelé politiky soudržnosti44 označovaní také jako země 

iniciativy 3+10 (Španělsko, Portugalsko, Řecko a 10 nových členů EU). Knim se jako 

pozorovatelé přidaly i Belgie, Finsko, Irsko a Itálie. Seskupení však bylo poměrně 

nesourodé a sloužilo tedy spíše jako diskusní fórum před důležitými zasedáními 
jednotlivých Rad.

I spolupráce zemí Visegrádu (Česká republika, Slovenská republika, Polsko 

a Maďarsko) se během jednání o finančním rámci zesílila -  přes obecnější koordinaci 

postojů až k pravidelné spolupráci na expertní úrovni a nepravidelným setkáním státních 

tajemníků. Země zaujaly společné postoje například k otázkám rozvoje venkova 

a Evropského rozvojového fondu, odmítly také princip 4 % limitu HDP pro čerpání 

strukturální pomoci z rozpočtu EU. Své názory prezentovaly i v písemné podobě. 

Před červnovým summitem byla ale pozice této skupiny oslabena, protože Slovensko 

přivítalo diferenciaci maximálního limitu čerpání a jednalo tak v rozporu s předem 

dohodnutým stanoviskem. Spolupráce Visegrádské čtyřky nicméně pokračovala 
i v následujícím období.

2.2.2 JEDNÁNÍ O ROZPOČTU -  HLA VNÍ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Lucembursko původně navrhlo rozpočet ve výši 1,06 % HND EU v položkách 

na závazky a 1 % v položkách na platby. Na základě jednání během Evropské rady však

44 Tato skupina bývá také označována jako tzv. „gang šesti“.
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tento údaj dále snížilo na 1,056 % (v položkách na závazky)45. Snažilo se tak najít 

kompromis mezi návrhem Komise a požadavkem gangu šesti. Státy, které jsou čistými 

příjemci, prosazovaly při jednáních strop kolem 1,07 %, Evropský parlament se přikláněl 
k 1,18%.

Kromě výše rozpočtu byly problematickými oblastmi i britský rabat, společná 

zemědělská politika a strukturální pomoc. Těmto tématům se budeme podrobně věnovat 

později, nyní se zaměříme na přínos lucemburského předsednictví vdaných oblastech 

a na změny postojů států v první polovině roku 2005.

2.2.2.1 BRITSKÝ RABAT

Britský rabat je trnem v oku všem ostatním členským státům -  pokud si nepřejí 

přímo jeho zrušení, podporují alespoň jeho snížení. Lucemburské předsednictví nejprve 

navrhlo zmrazit britský rabat na výši, které dosahoval průměrně v letech 1999-2004, to ale 

tvrdě odmítla především sama Británie. I její pozice se však vyvíjela. Na začátku června se 

Tony Blair vyjádřil v tom smyslu, že britský rabat musí zůstat zachován a že se ho Velká 

Británie nevzdá.46 Postupně ale připouštěl, že by Británie mohla souhlasit se snížením 

svého rabatu například výměnou za výrazné změny na výdajové straně rozpočtu 

(především SZP), což ale nekompromisně odmítal francouzský prezident J. Chirac. 

Ten na druhé straně upozorňoval na neopodstatněnost britské slevy ve stávající podobě 

a na nespravedlnost systému, čímž se snažil odvrátit pozornost od zemědělské politiky. 

I když bylo jasné, že k důkladné reformě SZP nemůže v krátkém časovém úseku dojít, 

posloužila společná zemědělská politika Británii jako důvod pro neochotu vzdát se svého 
rabatu.

Lucembursko nakonec navrhlo, aby britská sleva zůstala zachována ve stávající 

podobě vůči zemím EU-15, Velká Británie by ale v plné míře přispívala na politiku 

soudržnosti v nových členských státech (aby nedocházelo k situaci, kdy by relativně velmi 

chudé státy v rámci podílení se na financování britské slevy platily de facto peníze 

mnohem bohatší Británii). Zároveň by Komise do konce roku 2008 vypracovala návrh 

reformy rozpočtu, na jehož základě by Rada rozhodla o možných změnách. Jak zdůrazňuje

45 Porovnání obou návrhů - viz příloha VI.
46 To byla reakce na to, že bezprostředně po neúspěšných referendech o Evropské ústavě ve Francii 

a Nizozemsku žádali J. Chirac a G. Schroder zrušení rabatu -  částečně proto, aby tak odvrátili pozornost 
od výsledků hlasování.

54



Rigorózní práce Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu: cesta k efektivnímu využití společných financí?

J.-C. Juncker47, žádná země (a tedy ani Velká Británie) nepožadovala v konečné fázi 

jednání zachování britského rabatu ve stávající podobě. Přesto se země na konkrétním 

řešení nedohodly, Británie totiž odmítla změnu své rozpočtové úlevy za předpokladu, 

že by na výdajové straně rozpočtu nedošlo k reformě všech politik (především SZP). 

Problém nadměrného finančního zatížení byl důvodem odmítnutí rozpočtu i ze strany 

dalších čistých plátců -  Nizozemska a Švédská.

2.2.22 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

Tony Blair usiloval o zachování britského rabatu a snažil se pozornost obrátit 

k výdajové straně rozpočtu a především k reformě SZP. J. Chirac se naopak zaměřil 

na kritiku britské slevy a obhajoval své požadavky ohledně společné zemědělské politiky. 

Hlavním argumentem byla existence dohody z roku 2002, která neumožňuje výraznější 

změny do roku 2013. Spor Blaira a Chiraca se během lucemburského předsednictví 

poměrně hodně vyostřil i přesto (nebo možná právě proto), že Británie nabídla 

za důkladnou reformu rozpočtu (a tedy i SZP) změnit nastavení svého rabatu. To ale 

J. Chirac odmítl. Francie nebyla v obhajobě SZP osamocená, podporovaly ji do jisté míry 

i země, které z této politiky těží (např. Španělsko či Německo).

Výdaje na společnou zemědělskou politiku sice rozhodně nepatří mezi klíčové 

investice, které podporují růst a konkurenceschopnost Evropy a které by měly tvořit téměř 

polovinu rozpočtu (představují totiž více než 40 % společného rozpočtu, těží z nich ale jen 

5 % populace), na druhou stranu ale nelze zapomenout na to, že SZP je jedinou plně 

financovanou politikou na úrovni EU (nelze ji tedy srovnávat například s výzkumem). 

V posledních letech navíc došlo k významným reformám, a i když je snižování výdajů 
na SZP pozvolné, jde o pozitivní jev.

Aby došlo kještě výraznějšímu snížení, navrhlo Lucembursko zahrnout 

výdaje na SZP pro Bulharsko a Rumunsko (6 mld. EUR) do stropu dohodnutého v roce 

2002. Výdaje na společnou zemědělskou politiku v EU-15 by celkem klesly o 17 %, 

pro EU-27 o 5 %. Lucemburský premiér J.-C. Juncker ve svém proslovu v Evropském 

parlamentu dne 22. června 2005 zdůraznil, že by neměl být přehlížen pokrok, kterého bylo

47
JUNCKER Jean-Claude. Texte intégral de 1'intervention de Jean-Claude Juncker, président en exercice 

du Conseil européen, devant le Parlement européen, sur les résultats de la Présidence luxembourgeoise 
et le Conseil européen des 16 et 17 juin  -  Bruxelles, 22 juin 2005. [online] 2005 [cit. 2007-11-07], 
http://www.eu2005.lu/fr/actualites/discours/2005/06/22icli-pe/index.html.
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dosaženo -  zatímco v roce 1986 představovalo zemědělství 68 % společného rozpočtu, 

v roce 2013 by to podle lucemburského návrhu mělo být jen 37 %.48 V rámci okruhu 2 je 

v období 2007-2013 navíc stále větší podíl vyčleňován na tu část výdajů, které nesouvisí 

s trhem a přímými platbami.

2.2.2.3 STRUKTURÁLNÍ POMOC

I když se stále častěji ozývají hlasy, že strukturální pomoc by měla být zaměřena 

především na regiony v chudých státech, všechny bohatší státy EU také dostávají 

pro některé ze svých regionů pomoc. Komise navrhovala vyčlenit v období 2007-2013 

více než polovinu prostředků ze strukturálních fondů pro státy EU-15 (před východním 

rozšířením Unie čerpaly pomoc z těchto fondů především Španělsko, Portugalsko, Řecko 

a Irsko49). Lucembursko navrhlo přidělit více peněz novým členským státům, 40 % pomoci 

ze strukturálních fondů by ale stále připadalo zemím EU-15. Tato část rozpočtu tak 

neodpovídá potřebám současné Unie, protože přerozdělování prostředků není dostatečně 

efektivní a není plně zaměřeno na podporu málo rozvinutých regionů EU s cílem podpořit 

jejich soudržnost a hospodářský růst a tím i růst a konkurenceschopnost celé Unie.

Kromě toho, kolik financí bude na strukturální a kohezní politiku vyčleněno, 

se diskutovalo také o tom, zda čerpání ze strukturálních fondů omezit nějakým stropem 

a jaká by měla být jeho výše. Čistí plátci podporovali spíše nižší strop (3,5 %), chudší státy 

prosazovaly, aby země mohla přijímat každoročně pomoc až do 4 % svého HDP (navíc se 

snažili o volnější výklad souvisejících pravidel). Lucembursko navrhlo různé kompromisy 

-  roční strop 3,6 % či odstupňování maximální výše převodů podle HND států (per capita), 

tj. zachování až 4 % hranice pro nejchudší země -  na žádném z nich se ale členské státy 
neshodly.

2.2.3 LUCEMBURSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ -  SHRNUTÍ

Hlavní snahou Lucemburska bylo najít na základě návrhu Komise a jednání během 

předchozích předsednictví takový kompromis, se kterým by souhlasily všechny členské

JUNCKER Jean-Claude. Texte intégral de Tintervention de Jean-Claude Juncker, président en exercice 
du Conseil européen, devant le Parlement européen, sur les résultats de la Présidence luxembourgeoise 
et le Conseil européen des 16 et 17juin -  Bruxelles, 22 juin 2005. [online] 2005 [cit. 2007-11-07], 
http://www.eu2005.lu/fr/actualites/discours/2005/06/22icli-pe/index.html.

Situace v Irsku se ale v posledních letech výrazně zlepšila, takže množství finančních prostředků pro Irsko 
se neustále zmenšuje.
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státy a následně i Evropský parlament -  tedy aktéři, kteří mají často velmi odlišné zájmy. 

Lucemburské předsednictví již nemohlo radikálně měnit strukturu ěi obsah okruhů 

finančního rámce a přispět tak k tomu, aby rozpočet lépe odpovídal potřebám rozšířené 

Unie 21. století (většina členských států by ani nebyla ochotna podniknout nějaké razantní 

kroky). Nepovedlo se mu tedy předložit státům rozpočet, který by vhodně reagoval 

na potřeby rozšířené Unie -  spíše naopak -  škrty, které Lucembursko navrhlo, se týkaly 

z velké části i výdajů v rámci podokruhu la) Konkurenceschopnost pro růst 
a zaměstnanost.

Na druhou stranu je třeba ocenit práci, kterou předsednictví odvedlo -  v mnoha 

oblastech se mu podařilo překlenout propast mezi rozdílnými názorovými tábory a najít 

cestu vedoucí ke společnému řešení. Nutnost o rozpočtu jednat a v dohledné době dojít 

k nějakému kompromisu vedla také řadu zemí k přehodnocení některých požadavků 

a vstřícnějšímu postoji k problematickým otázkám50. Jiné státy (mezi nimi i Velká Británie 

přebírající po Lucembursku předsednictví) naopak zastávaly názor, že stačí, bude-li 

finanční rámec přijat až na konci roku 2005, a necítily tak potřebu najít společné řešení 

za každou cenu a uzavřít kompromis na poslední chvíli.

Lucembursko tvrdě pracovalo a snažilo se země přimět k tomu, aby se na budoucím 

finančním rámci dohodly. Za to bývá někdy kritizováno, protože tak možná zbytečně 

přispělo k vyhrocení některých sporů (například Velké Británie a Francie). V řadě oblastí 

se mu ale podařilo najít řešení, nebo se kněmu alespoň přiblížit, což se týká například 

velikosti rozpočtu. I když lucemburský návrh tři země odmítly, podle J.-C. Junckera je 

shoda na rozpočtu ve výši 1,056 % poměrně široká a Jakýkoli kompromis se od této 
úrovně výdajů bude odlišovat jen minimálně.“51

To platí například pro řadu nových členských států, které byly (na popud Polska) v konečné fázi jednání 
ochotné udělat řadu ústupků. Faktem je, že i pokud by jim dosažený kompromis zajišťoval horší pozici, 
než by měly na základě návrhu Komise nebo původního návrhu Lucemburska, stále by pro ně toto řešení 
bylo velmi přínosné -  objem prostředků, které by mohly čerpat, by totiž byl určitě vyšší, než jaký 
dostávaly v období 2004-2006, a navíc by měly dostatek času pro přípravu potřebných dokumentů. Také 
Rakousko, Německo a Francie udělaly vstřícný krok, když ustoupily ze svého původního požadavku 
na rozpočet se stropem 1 % HND.
JUNCKER Jean-Claude. Texte intégral de Tintervention de Jean-Claude Juncker, président en exercice 

du Conseil européen, devant le Parlement européen, sur les résultats de la Présidence luxembourgeoise 
et le Conseil européen des 16 et 17juin  -  Bruxelles, 22 juin 2005. [online] 2005 [cit. 2007-11-07], 
http://www.eu2005.lu/fr/actualites/discours/2005/06/22icli-ne/index.html.
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2.3 BRITSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ

V předchozí kapitole jsme nastínili hlavní problémy, které bylo třeba při jednáních 

o finančním rámci řešit, a postoje členských států k nim. V této části budeme při analýze 

vycházet z jednotlivých návrhů finanční perspektivy, které předložila Velká Británie, 

použijeme tedy odlišný přístup. Nejprve se zaměříme na britský návrh zpočátku prosince 

(zhodnotíme přínosy i slabé stránky tohoto dokumentu) a poté se budeme věnovat 

jednáním během Evropské rady ve dnech 15.-16. prosince 2005 a dosaženému 

kompromisu. Cílem této kapitoly tedy není rozebírat opět detailně jednotlivé problémové 

oblasti, ale spíše analyzovat jednání o rozpočtu jako celek, protože tak je také na finanční 

rámec pohlíženo -  pokud jeden či více států nesouhlasí byť třeba jen s jedinou částí textu, 
nemůže být výsledný dokument přijat.

2.3.1 PR VNÍ BRITSKÝ NÁ VRH FINANČNÍ PERSPEKTIVY

Zatímco lucemburské předsednictví předložilo během svého mandátu celkem šest 

negociačních balíčků, Velká Británie byla v tomto směru mnohem méně aktivní. 

Od července do září uskutečnila bilaterální jednání s ostatními státy EU, a snažila se tak 

prozkoumat možnosti vedoucí k uzavření dohody do konce roku.

Dne 20. října představil José Barosso, předseda Evropské komise, pět návrhů, které 

měly přispět k obnovení diskuzí o nové finanční perspektivě52. Podle některých 

komentátorů tak „načasování nového návrhu finanční perspektivy -  týden před summitem 

v Hampton Court -  jasně ukazuje, že Komise hodila rukavici Tony Blairovi“53. Ten ale 

šanci nevyužil -  Velká Británie původně během setkání v Hampton Court (27. října 2005)

52 Komise navrhla 1) zvýšit objem finančních prostředků na konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost, 
a to tak, že členské státy mají své investice spolufinancované Unií z fondů soudržnosti zaměřit na výdaje 
podporující konkurenceschopnost (tj. výzkum, rozvoj lidského kapitálu, inovace atd.). Podobné cíle by 
měly být sledovány i v oblasti rozvoje venkova; 2) vytvořit tzv. Globalizační fond na podporu oblastí, 
které se potýkají s důsledky globalizace (konkrétně se jedná například o podporu školení či podílení se 
na nákladech spojených s přemisťováním pracovníků, kteří přišli o práci z důvodu restrukturalizace 
způsobené globalizací). Tento fond by nebyl součástí běžného rozpočtu a dosahoval by výše až 3,5 mld. 
EUR během sedmi let; 3) konsolidovat současné zemědělské reformy -  dohoda z roku 2002 by měla 
být respektována, Komise tedy alespoň navrhuje zrychlit již existující trend převádění přímé podpoiy 
pro zemědělce na pomoc v rámci rozvoje venkova, a to od roku 2009; 4) modernizovat rozpočet -  mělo 
by dojít k důkladnému přezkumu struktury rozpočtu. Komise proto na začátku roku 2009 předloží Bílou 
knihu o modernizaci příjmů a výdajů; 5) zvýšit koherenci vnějších aktivit EU -  mezi klíčové prvky 
patří plnění Rozvojových cílů milénia a zařazení Evropského rozvojového fondu do rozpočtu EU (nebo 
alespoň jeho integrování do tradičních mechanismů výdajů na vnější akce).

33 Nový rozpočtový návrh zvyšuje tlak na Blaira. [online] 2005 [cit. 2007-12-08]. 
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/nov-rozpotov-nvrh-zwuie-tlak-na-blaira.
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nechtěla debatu o budoucím finančním rámci ani otevírat, na základě nátlaku ze strany 

ostatních členů EU se však nakonec i toto téma dostalo na jednací stůl. Protože ale britské 

předsednictví v té době nepředložilo žádný negociační balíček, nebylo možné diskutovat 

nad konkrétním textem. Za tento přístup Británii kritizovalo mnoho členských států.

Na základě zmíněných návrhů Evropské komise nicméně Británie dne 28. října 

předložila první významnější příspěvek týkající se finančního rámce -  tzv. issue páper -  

kde vytyčila hlavní oblasti sporů, které je třeba řešit na evropské úrovni (tj. strukturu 

výdajů, modernizaci rozpočtu a vlastní zdroje). V návaznosti na to pak na počátku 

listopadu představila nové návrhy ohledně struktury rozpočtu -  vyčlenit na podporu 

Lisabonské strategie část prostředků, které jsou určené na politiku soudržnosti a na rozvoj 

venkova, zřídit Globalizační fond, urychlit převod části výdajů na přímé platby 

v zemědělství do oblasti rozvoje venkova (tzv. modulace) a uskutečnit některé změny 

v oblasti vnější pomoci. Členské státy ale tento přístup ostře kritizovaly, protože měly 

dojem, „že se britské předsednictví snaží rozmělnit debatu novými prvky pro výdajovou 

stranu rozpočtu, místo aby se soustředilo na řešení nejpalčivějšího problému, tedy 

příjmové strany rozpočtu, včetně svého rabatu.“54 Británie poté přehodnotila svůj původní 

záměr představit další návrhy týkající se revizní klauzule a vlastních zdrojů.

Místo toho předložila dne 5. prosince 2005 negociační balíček, tj. návrh budoucí 

finanční perspektivy55. Podle něj by Unie měla v následujícím sedmiletém období 

hospodařit s rozpočtem ve výši 1,03 % HND EU (tj. 847 mld. EUR), což je výrazně méně, 

než byl původní návrh Komise (1,24 %). Jak správně upozorňuje Jan Jedlička, 

„negativnější než samotný nižší objem evropského rozpočtu je jeho struktura. Místo aby se 

ušetřilo na předimenzované společné zemědělské politice (proti je hlavně Francie) nebo 

na těžko ospravedlnitelné slevě z odvodů bohaté Velké Británie do společného rozpočtu 

(nepřijatelné pro Velkou Británii), krátí se prostředky určené pro strukturální a kohezní 

politiku, z kterých čerpají nejvíce nové chudší členské státy, včetně České republiky.“56

Británie navrhla snížení prostředků především u výdajů na podporu soudržnosti 

pro růst a zaměstnanost (tj. strukturální fondy a Fond soudržnosti) a v okruhu 2 Ochrana

54 Ministerstvo financí České republiky. Informace o jednání o finanční perspektivě EU na léta 2007-2013
za čtvrté čtvrtletí roku 2005. [online] 2005 [cit. 2007-11-01], 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/eu financni perspektiva 29407.html.
55 Ten tvoří přílohu VII.

JEDLIČKA, Jan. Návrh britského předsednictví na finanční rámec EU 2007-2013. [online] 2005 [cit. 
2007-10-05]. Str. 1. http://www.euroskop.ez/admin/gallerv/0/ef77bd39208cee00944bede017fBb522.pdf.
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a řízení přírodních zdrojů, kde se krácení mělo týkat prostředků určených na rozvoj 

venkova. Obecně se tedy jednalo o kapitoly, ze kterých těží především chudší státy Unie. 

Británie tento krok zdůvodnila tím, že tito členové EU stejně nejsou kvůli pravidlům 

spolufinancování schopni vyčerpat všechny nabízené prostředky. Zdůraznila ale, 

že uvolněním implementačních pravidel návrh chudším zemím usnadňuje čerpat pomoc 

z fondů EU v oblasti strukturální politiky i politiky soudržnosti. Pravidlo, podle kterého 

musí být prostředky vyčerpány nejpozději do dvou let od konce období, na které byly 

určeny (tzv. pravidlo n+2), by bylo dočasně57 prodlouženo na tři roky. Další novinkou bylo 

snížení míry spolufinancování z národních veřejných zdrojů -  podle Komise to mělo 

být 25 % u strukturálních fondů a 15 % u Fondu soudržnosti -  Velká Británie navrhla 

snížit požadovanou spoluúčast na 15 % u všech zmíněných fondů. Česká republika se 

spolu s některými dalšími státy také snažila o to, aby bylo možné v rámci strukturální 

pomoci hradit DPH projektů -  to ale Spojené království do svého návrhu nezačlenilo.

Ostrou kritiku si Británie vysloužila především za to, že nenabídla žádný výraznější 

ústupek ohledně svého rabatu. Podle návrhu měla být její sleva zachována a díky 

nastaveným pravidlům by dokonce do roku 2013 dosáhla výše 7 miliard EUR (v roce 2005 

to bylo přibližně 5 mld. EUR). Díky menší modifikaci by Británie za celé sedmileté období 

odvedla do společného rozpočtu o osm miliard EUR více. Podle J. Strawa, britského 

ministra financí, tak Velká Británie přispěje na náklady východního rozšíření EU.58

Z ekonomického hlediska by byl návrh pro nováčky (včetně ČR) každopádně 

pozitivní, protože by i přes své slabiny (v porovnání s návrhem Komise a Lucemburska) 

umožnil těmto státům solidní růst a reálnou konvergenci se zeměmi EU-15. Z politického 

hlediska je ale navržený finanční rámec nepřijatelný, protože přináší řešení na úkor 

chudších nových členů Unie. To bylo také jedním z hlavních důvodů, proč členové Unie 

návrh odmítli. Nesouhlas vyvolala i neochota Británie změnit nastavení svého rabatu.

Evropský parlament, který musí návrh finanční perspektivy také odsouhlasit, aby 

podle ní mohly být přijímány jednotlivé roční rozpočty, dokonce pohrozil vetem, protože 

měl proti britskému návrhu velké výhrady (ty se týkaly například nízkého objemu financí

57 Nové opatření by ale platilo jen do roku 2010 a vztahovalo by se jen na deset nových zemí EU, které 
do Unie vstoupily v květnu 2004, a na Bulharsko a Rumunsko.

Press conference to launch the UK Presidency's comprehensive proposals for the EU Budget, [online] 
2005 [cit. 2007-12-14],
http://www.eu2005.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShovvPage&c=Page&cid=l 1 
12704221230&a=KArticle&aid= 1133771686816&date=2005-12-05.
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a nevyhovující alokace výdajů).

2.3.2 DRUHÝ BRITSKÝ NÁ VRH FINANČNÍ PERSPEKTIVY

14. prosince 2005 předložila Velká Británie další negociační balíček, na jehož 

základě pak probíhala jednání během zasedání Evropské rady ve dnech 15. a 16. prosince. 

Návrh ovšem mnoho nového nepřinesl, změny se týkaly pouze podokruhu lb) a té části 

okruhu 2, která nesouvisí s trhem a přímými platbami (jedná se tedy o oblasti, z kterých 

čerpají ve velké míře právě chudší státy EU)59. Mělo dojít k celkovému navýšení 

prostředků o pouhé 2,6 miliardy EUR (rozpočet tedy stále představoval přibližně 1,03 % 

HND EU) -  největší část financí měla připadnout novým členským státům, a to především 

v oblasti politiky soudržnosti prostřednictvím speciálních alokací (pro Prahu bylo 

například vyčleněno 200 milionů EUR). Další změnou byl volnější výklad 

implementačních pravidel -  státům, jejichž HDP na obyvatele byl vletech 2001-2003 

nižší než 85 % průměru EU-25, návrh umožnil hradit DPH projektů ze strukturálních 

fondů. Co se britské slevy týče, nebyla navržena žádná změna.

Návrh nebyl ze strany ostatních členských států přijat s nadšením, Polsko 

a Maďarsko dokonce pohrozily vetem. „Přitom Polsko, největší z nových ělenských států, 

oproti původní britské úvaze získalo 1,2 miliardy eur z celkových dvou, o které byly 

příspěvky pro deset nových členských států navýšeny."60 Některé státy (včetně České 

republiky) ale návrh označily za přijatelný jako základ pro další jednání -  byly si totiž 

vědomy toho, že je pro ně rozhodně lepší přistoupit i na návrh, který jim nabízí méně 

peněz než předchozí texty z pera Komise či Lucemburku, než blokovat jednání a vystavit 

se tak nebezpečí, že nový finanční rámec nebude přijat včas nebo dokonce vůbec -  

v prvním případě by neměly dostatečný čas na přípravu všech potřebných dokumentů 

pro čerpání prostředků z EU, v druhém případě by byl rozpočet na rok 2007 sestaven 

na základě rozpočtu roku 2006, což by bylo velmi nevýhodné). Británie navíc navrhla 

speciální přidělení prostředků pro řadu nových států -  případ Polska a ČR jsme již zmínili, 

další novinkou bylo vyčlenění prostředků na odstavení jaderných elektráren v některých 

nových členských zemích (v rámci podokruhu la))61 a poskytnutí zvláštní podpory

59 Názorně to dokládá i tabulka v příloze VIII, která porovnává oba britské návrhy i konečný kompromis, 
jehož bylo v prosinci 2005 dosaženo.

60 Polsko hrozí vetem, [online] 2005 [cit. 2007-11-25]. http://hn.ihned.cz/c3-17412530-500000 d-polsko- 
hrozi-vetem-novacci-isou-rozdeleni.

61 Slovensko dostalo 375 miliónů EUR na odstavení elektrárny Jaslovské Bohunice, Litvě bylo přiděleno 865
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Maďarsku pro jeden z jeho regionů. Poslanec Evropského parlamentu a parlamentní 

zpravodaj pro přípravu rozpočtu, Reimer Bóge, ale nebyl k britskému návrhu vůbec 

shovívavý, když doslova řekl: „nejsou to ani kosmetické změny, je to úmyslná 

provokace."62

Na základě předložené finanční perspektivy probíhala během zasedání Evropské 

rady nelehká jednání o podobě budoucího kompromisu.

2.3.3 ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY VE DNECH 15.-16. PROSINCE 2005

Hlavní spory, které se objevovaly i v průběhu předchozích předsednictví, se během 

jednání Evropské rady opět vyhrotily. Většina členských států si ale uvědomovala, že je 

nutné se dohodnout, protože by jinak bylo ohroženo čerpání prostředků například v rámci 

strukturální pomoci (což by působilo problémy především novým členským státům) 

a celkově by se tak ještě prohloubila krize, ve které se Unie po referendech o Evropské 

ústavě a po neúspěchu červnové Evropské rady ocitla. Konečný kompromis, na kterém 

se státy po dlouhých jednáních dohodly, mohl vzniknout jen za cenu menších či větších 

ústupků všech hlavních aktérů. I když francouzský prezident J. Chirac celou dobu 

tvrdošíjně obhajoval výdaje na společnou zemědělskou politiku, souhlasil nakonec s tím, 

že v letech 2008/2009 dojde k přezkumu výdajů rozpoětu (v revizní klauzuli je výslovně 

zmíněna právě i SZP) a Tony Blair výměnou za tento slib přijal fakt, že se britský rabat 

za celé sedmileté období sníží až o 10,5 miliard EUR (podle návrhu zpočátku prosince 

2005 měla být britská sleva o 2,5 miliard EUR nižší, tedy 8 mld. EUR).

Významnou úlohu sehrála při jednáních o podobě budoucího finančního rámce 

nová kancléřka Německa, Angela Merkelová, která byla klíčovou osobou summitu nejen 

díky svému diplomatickému umění (v zájmu dosažení dohody nabídla například Polsku 

další finanční prostředky, důležitou roli hrála i při sporech Chiraca a Blaira), ale i proto, 

že zastupovala největší zemi EU, která platí nejvyšší částky do společného rozpočtu. Její 

vyjednávači schopnosti i ochotu činit ústupky ocenilo mnoho politiků -  dánský premiér 

A. F. Rasmussen například zdůraznil velkou pružnost Německa ohledně celkového stropu 

výdajů i to, že Merkelová měla nesmírně pozitivní vliv na jednání. Polský premiér

K. Marcinkiewicz velmi ocenil, že Merkelová „dala v poslední minutě dodatečných

miliónů EUR na odstavení Ignaliny a Rumunsko získalo 210 milionů EUR na elektrárnu Kozloduj.
62 Dohoda o rozpočtu je  v nedohlednu, hrozí krize, [online] 2005 [cit. 2007-11-25]. 
http;//hn.ihned.cz/?m=d&article%5Bid%5D= 17412460.
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100 milionů EUR Polsku, což bylo krásné a úžasné gesto solidarity/163 Navíc je třeba si 

uvědomit, že Německo přispívá do rozpočtu Unie nejvíce a nese tak největší díl nákladů.

Členské státy se nakonec dohodly na rozpočtu ve výši 862 363 milionů EUR 

(tj. 1,045 % HDP EU) v položkách na závazky a 819 380 milionů EUR (tj. 0,99 % HND 

EU) v položkách na platby, a to za celé sedmileté období. Celkově tak došlo k navýšení 

rozpočtu o přibližně 13 miliard EUR za celé období. Rozdělení finančních prostředků 

do jednotlivých okruhů a srovnání s předchozími návrhy ukazuje tabulka v příloze VIII.

Kromě již zmíněných speciálních alokací pro některé nové členské státy byly další 

finanční prostředky přiděleny také starším členům EU -  1,4 mld. EUR Itálii, 2 mld. EUR 

Španělsku a 100 mil. EUR Francii. Německo dostalo 325 mil. EUR pro své novější 

spolkové země (z toho 100 milionů pro Bavorsko). Celkově ale z navýšení rozpočtu budou 

těžit hlavně nové členské státy, což je pozitivní. Zůstalo zachováno i uvolnění 

implementačních pravidel, dohodnutý kompromis navíc umožňuje hradit DPH projektů ze 

strukturálních fondů63 64, což Česká republika přivítala. Vstřícným krokem je pro nováčky i 

navýšení limitu pro čerpání prostředků v rámci politiky soudržnosti (tzv. capping)65, 

například Česká republika tak může čerpat finanční prostředky v rámci této politiky až do 

3,4293 % svého HDP (tedy o 0,1143 % více než stanovil předchozí návrh, což znamená 

nárůst přibližně o 800 milionů EUR). Dohoda zahrnuje také zřízení Globalizačního 

korekčního fondu, z něhož mají být financovány rekvalifikace a pomoc při hledání práce 

pro ty, kdo přišli o zaměstnání z důvodu velkých strukturálních změn.

Na příjmové straně je hlavní změnou nastavení rabatu -  Velká Británie by měla 

postupně od roku 2009 přispívat na rozšíření Unie z května 2004 s výjimkou výdajů 

na společnou zemědělskou politiku (v roce 2009 by to mělo být 20 %, v roce 2010 70 % 

a od roku 2011 by se Británie na těchto výdajích měla podílet v plném rozsahu). Britská 

sleva může být během celého sedmiletého období snížena maximálně o 10,5 mld. EUR. 

Další novinkou na příjmové straně rozpočtu je také snížení nadměrného čistého příspěvku 

Nizozemska a Švédská o 605, resp. 150 milionů EUR ročně. Co se týče sazby odvodu 

pro zdroj založený na DPH, byla snížena z původních 0,3 % pro Rakousko (0,225 %),

63 Státy EU se dohodly na rozpočtu, [online] 2006 [cit. 2007-12-15], 
http://www.euroskop.ez/47574/l 19518/clanek/.
64 Uznatelnost DPH se bude vztahovat na všechny země, které v letech 2001-2003 nedosáhly 85 % průměru

EU-25, kromě nových členských států se tedy toto opatření týká i Řecka a Portugalska.
5 Alokace prostředků jsou cappingem omezeny u Bulharska, České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, 

Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska.
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Německo (0,15 %) a Nizozemsko se Švédském (0,10 %). Místo zjednodušení celého 

systému tedy došlo spíše k dalšímu zkomplikování, které rozhodně neusnadňuje 

přehlednost a nepřináší žádný jednotný postup pro řešení problému nadměrných čistých 

bilancí některých států.

Nedílnou součástí dohody o finančním rámci na roky 2007-2013 je i tzv. revizní 

klauzule -  závazek přezkoumat důkladně všechny aspekty financování EU včetně SZP 

a britského rabatu. Za tímto účelem má Komise v roce 2008/2009 předložit zprávu, 

na jejímž základě pak Evropská rada může rozhodnout o všech otázkách v ní zahrnutých. 

Podrobněji se přezkumem rozpočtu budeme zabývat v poslední části této práce.

2.4 EVROPSKÝ PARLAMENT A FINANČNÍ PERSPEKTIVA

Evropský parlament se od počátku velmi zajímal o jednání o finančním rámci, 

zřídil také dočasný výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie. 

Reagoval nejen na návrh Komise ohledně finanční perspektivy, významným způsobem ale 

do debaty přispěl především svou Zprávou o politických výzvách a rozpočtových 

prostředcích rozšířené Unie v letech 2007-2013 (2004/2209(INI) ze dne 19. května 200566, 

tzv. Zprávou Boge (podle poslance Reimera Bogeho, který skupině předsedal).

Usnesení přijaté na základě zmíněné zprávy navrhuje finanční rámec ve výši 

974 837 mil. EUR (tj. 1,18 % HND EU) v položkách na závazky a 883 329 mil. EUR (tj.

1,07 % HND EU) v položkách na platby67. Oproti návrhu Komise by se tedy podle 

Evropského parlamentu výdaje snížily celkem o 47 518 milionů EUR. Zajímavé je ovšem 

to, že Parlament ve všech okruzích finanční perspektivy navrhuje snížení výdajů (čímž se 

přibližuje postojům členských států), tento trend ale neplatí pro okruh 3 -  Občanství,

56 Dokument byl oficiálně přijat dne 8. června 2005 ve formě usnesení Evropského parlamentu o politických 
výzvách a rozpočtových prostředcích rozšířené Unie v letech 2007-2013 (2004/2209(INI)) a tvořil základ 
vyjednávači pozice Evropského parlamentu v jednáních s Komisí a Radou EU.

Text obsahuje návrhy jako například ponechání Evropského rozvojového fondu mimo finanční rámec EU 
a stejný postoj zaujímá i k rezervám. V rámci okruhu 1 podporuje výdaje vedoucí k plnění lisabonských 
cílů, v oblasti soudržnosti upozorňuje na potřebu prostředky využívat především na podporu hospodářské 
a sociální soudržnosti. Zastává také názor, že 4 % limit čerpání pomoci by měl být vykládán flexibilně, 
a v případě, že by země byla schopna využít i vyšší částky, toto navýšení jí umožnit. V oblasti okruhu 2 
navrhuje Parlament nárůst objemu prostředků v rámci Fondu pro rozvoj venkova, v okruhu 3 požaduje 
zvýšení prostředků a zajištění dostatečných rezerv pro případ potřeby a v rámci okruhu 4 usiluje 
především o větší flexibilitu. Spíše než navýšení rozpočtu ale návrh Evropského parlamentu počítá 
s přeskupením výdajů.
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svoboda, bezpečí a spravedlnost, kde EP nabízí dokonce mírné navýšení prostředků oproti 

návrhu Komise. Podrobnější údaje přináší tabulka v příloze IX.

Dne 18. ledna 2006 přijal Evropský parlament rezoluci, ve které odmítl návrh 

finančního rámec dohodnutý o několik týdnů dříve na zasedání Evropské rady. 

Pro usnesení hlasovalo 541 poslanců, proti se jich vyslovilo 56 a 76 členů Parlamentu 

se hlasování zdrželo. Mezi hlavní důvody, proč Evropský parlament s návrhem 

nesouhlasil, patřily nízký objem prostředků, zaměření rozpočtu na staré politiky spíše než 

na oblasti, které by Unii umožnily čelit novým výzvám, snížení položek závazků 

v oblastech podporujících konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost a dále také škrty 

týkající se výdajů v oblasti občanství, svobody, bezpečnosti a práva i vnějších akcí. Podle 

europoslanců není návrh finančního rámce „zárukou rozpočtu EU, který by vedl 

ke zvýšení prosperity, solidarity a bezpečnosti v budoucnu, ani neobsahuje podrobně 

rozpracovaný mechanismus pružnosti a nehovoří o úloze Evropského parlamentu 

při přezkumu“68. Členové Parlamentu také kritizovali například to, že se členské státy 

snaží především hájit své národní zájmy, místo aby se zaměřily na to, co prospívá Unii 
jako celku.

Odmítnutí návrhu Evropským parlamentem bývá hodnoceno jako snaha této 

instituce zlepšit a upevnit svou vyjednávači pozici. To dokládá i požadavek EP, aby „plně 

hrál svou roli při vymezování politik, při jejich reformě a při rozhodování o rozpočtu 

pro tyto politiky“69. Na druhou stranu je zřejmé, že snaha této instituce zajistit si určité 

postavení nebyla rozhodně hlavním důvodem odmítnutí. Evropský parlament již 

při jednáních během jednotlivých předsednictví upozorňoval na to, že není s návrhy 

rozpočtu spokojen a že očekává od států dohodu, která by Unii zajistila dostatečné 

financování v potřebných oblastech, jinak předložený text neschválí. Na začátku prosince 

2005, po zveřejnění prvního negociačního balíčku britským předsednictvím, varoval 

například předseda Evropského parlamentu, Joseph Borell, členské státy před špatným 

přístupem a opomíjením postojů EP, když řekl, že se tento návrh finančního rámce 

„radikálně liší od pozice, kterou Parlament přijal při plenárním hlasování [...] a nemyslím 

si, že Parlament bude schopný jej akceptovat."70 Vzhledem k tomu, že se dohoda

68 Parlament nesouhlasí s návrhem dlouhodobého rozpočtu Unie. [online] 2006 [cit. 2007-10-07],
http://www.europarl.europa.eu/news/exnert/infopress page/034-4415-018-01-03-905-
20060118IPR04414-18-01-2006-2006-true/default cs.htm.

69 Ibidem.
70 Financial Perspective: President Borell sounds a warning. [online] 2005 [cit. 2007-10-18].
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prosincové Evropské rady od původního návrhu Británie z 5. prosince 2005 příliš nelišila 

a požadavky Parlamentu nebyly náležitě brány v úvahu, není překvapivé, že tato instituce 

navrhovaný text nakonec odmítla, a nelze jí to ani vyčítat. Zároveň ale Parlament potvrdil, 

že je připraven s Komisí a Radou dále jednat a pokusit se o co nejrychlejší dosažení shody.

Finanční rámec je přijímán ve formě tzv. interinstitucionální dohody, což je text, 

na kterém se musí dohodnout tři instituce -  Komise, Parlament i Rada. Komise proto 

na základě dosažení politické shody během prosincového zasedání Evropské rady 

předložila na začátku února 2006 návrh dohody a v následujících týdnech vypracovala také 

návrh na rozdělení finančních prostředků na jednotlivé programy a návrh nového 

rozhodnutí o vlastních zdrojích. Trialog (tj. jednání tří výše zmíněných institucí) byl 

zahájen dne 23. ledna 2006, dohody bylo následně dosaženo během čtvrtého trialogu dne 

4. dubna 200671.

Hlavní problémové oblasti, kde mezi postojem Parlamentu a Rady nebyla potřebná 

shoda, představovaly otázky navýšení objemu společného rozpočtu, posílení flexibility 

a další požadavky týkající se například řádného finančního řízení a prohlášení o přezkumu 

finančního rámce. Najít společný kompromis se nakonec po několika jednáních povedlo, 

dne 4. dubna 2006 bylo během trialogu nalezeno řešení, se kterým souhlasily všechny tři 

instituce.

Oproti finančnímu rámci dohodnutému v prosinci 2005 došlo v konečné podobě 

finanční perspektivy k navýšení celkového objemu prostředků o necelé 2 miliardy EUR 

(v položkách na závazky), celkový rozpočet tedy v období 2007-2013 může dosáhnout 

až 864 316 milionů EUR (tj. 1,048 % HND EU) v položkách na závazky a 820 780 

milionů EUR (tj. 1,00 % HND EU) v položkách na platby. Z tabulky v příloze XI je 

zřejmé, že největší nárůst objemu financí zaznamenal okruh 1 -  Udržitelný růst, pro který 

bylo oproti předchozímu návrhu vyčleněno o 2,4 miliard EUR více, mírný nárůst 

finančních prostředků je patrný i u okruhů 2 a 3.

Odkud ale potřebné prostředky pocházejí? Část financí pomohla nalézt Evropská 

komise tím, že navrhla snížit výdaje v rámci okruhu Správní výdaje o 0,5 miliardy EUR, 

další škrty se týkaly vnější činnosti EU (tj. okruhu EU jako globální hráč). Vyvedením

http://www.euroDarl.euroDa.eu/news/exDert/infopress page/034-3233-340-12-49-905-20051206IPR03232- 
06- 12-2005-2005-false/default cs.htm.

71Konečnou podobu finančního rámce ukazuje tabulka v příloze X. Tabulka v příloze XI přináší srovnání 
výsledného kompromisu s návrhy Komise a lucemburského i britského předsednictví.
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Rezervy pro mimořádné události mimo finanční rámec pak vznikl další prostor ve výši 

přibližně 1,5 miliardy EUR. Tato rezerva má být použita pouze v případě potřeby, a to nad 

rámec limitů dohodnutých pro jednotlivé roky.

Obsah konečné podoby finančního rámce a především jeho přínos pro Unii 

shrneme ve čtvrté kapitole. Předtím se ale ještě budeme věnovat podrobnější analýze 

hlavních problémů rozpočtu.
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3. HLAVNÍ PROBLÉMY FINANČNÍHO RÁMCE: PŘÍČINY 
A MOŽNÁ ŘEŠENÍ

V předchozí kapitole jsme při analýze debat během jednání o finančním rámci 

nároky 2007-2013 nastínili otázky, kterými se členské státy musely zabývat. Nyní se 

podrobněji zaměříme na rozbor hlavních problematických oblastí spojených 

s financováním Evropské unie, které se členským zemím opakovaně nedaří řešit. Důvodem 

bývá především slabá politická vůle měnit již zažité status quo a vzdát se různých výhod, 

které státy v minulosti získaly.

Nejprve budeme svou pozornost věnovat výši společného rozpočtu a čistým 

rozpočtovým bilancím členských států (včetně sporů mezi čistými plátci a příjemci), poté 

se zaměříme na příjmovou stranu rozpočtu (na návrhy na nové zdroje i na otázku britského 

rabatu) a v poslední části budeme analyzovat výdaje společného rozpočtu (především 

problémy spojené se společnou zemědělskou politikou a se strukturální pomocí).

3.1 VELIKOST ROZPOČTU

Velikost rozpočtu byla jedním z klíčových témat jednání o budoucím finančním 

rámci EU. Jak jsme již upozornili, čistí plátci obecně požadují spíše nižší rozpočet, protože 

se snaží limitovat své odvody do společné kasy, zatímco čistí příjemci dávají přednost 

vyšším výdajům, které pro ně většinou znamenají větší příjmy z EU. Toto rozdělení ale 

není vždy stoprocentní, pozici členských států při jednáních samozřejmě ovlivňují i další 

neméně důležité faktory. Nové členské státy tak byly například ochotny za cenu uzavření 

dohody během lucemburského summitu Evropské rady v červnu 2005 souhlasit 

se snížením výdajů, protože si uvědomovaly, že dosažení dohody by jim poskytlo takové 

výhody, které by vykompenzovaly snížení příjmů ze společného rozpočtu.

Zároveň se při debatách o výši rozpočtu střetávají dvě odlišné vize budoucnosti 

Evropské unie. Má být EU politickým seskupením, které bude mít pravomoci i v jiných 

oblastech, než je tomu doposud, a zároveň zajišťovat přerozdělování prostředků mezi 

chudšími a bohatšími státy či regiony (což s sebou nese zvýšené požadavky na objem 

financí), nebo se má soustředit spíše na ekonomickou spolupráci a minimalizovat svou
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redistribuční funkci pouze na podporu chudých regionů s cílem zvýšit jejich prosperitu 

(v takovém případě by například pomoc ze strukturálních fondů byla určena výlučně 

nej chudším oblastem a ne i relativně méně prosperujícím regionům v bohatých státech, 

jak je tomu doposud)? Rozpočet obecně, a tedy i finanční rámec sám o sobě, je výrazem 

priorit Unie a nastiňuje její další směřování. A právě proto, že debata o budoucnosti Unie 

není jednoduchá a názory jsou často diametrálně odlišné, jsou i jednání o finančním rámci 

tak složitá a plná emocí -  nejde totiž jen o to, kolik peněz který členský stát do rozpočtu 

odvede, či z něj dostane, ale také o to, jaké priority budou pro následující roky stanoveny.

Názory na optimální výši rozpočtu se liší i mezi odborníky. Zatímco například 

Sapirova zpráva chápe rozpočet jako „klíčový nástroj, který pomůže splnit stávající 

ekonomické cíle Unie“ a také jako prostředek pro „dosažení růstu a solidarity v rozšířené 

Evropě11 a navrhuje rozpočet ve výši 1 % HND EU, Strauss-Kahnova zpráva na rozpočet 

nahlíží z jiné perspektivy. Směřování integrace vidí ve vytvoření silnějšího politického 

celku, s čímž jsou spojeny větší požadavky na činnost Unie a tedy i na její rozpočet -  ten 

by měl dosahovat až 2 % HND EU72 73.

Finanční rámec je především kompromisem mezi názory jednotlivých států, které 

zastávají odlišné postoje a mají různé vize budoucnosti Unie. Přílišné zvyšování jeho 

velikosti je v následujících letech velmi nepravděpodobné, protože čistí plátci budou vždy 

prosazovat nižší objem společných financí. Na druhou stranu se ale vzhledem k minulým 

(i dalším budoucím) rozšířením a k zvyšující se roli EU v některých oblastech finanční 

nároky na Unii stupňují. Toho si byla vědoma i Evropská komise, která při vypracovávání 

návrhu nového finančního rámce odmítla vyhovět požadavkům skupiny dopisu šesti 

na rozpočet limitovaný stropem 1 % HND EU. Navrhla proto zvýšit v rámci stropu 1,24 % 

využití finančních zdrojů s odůvodněním, že „mobilizace rezervy je nezbytná z důvodů 

rostoucích odpovědností Unie a nákladů postupného rozšiřování: v této souvislosti je třeba 

zmínit, že rychlost zvyšování rozpočtu EU za posledních 7 let byla poloviční oproti

72 SAPIR André. An Agenda for a Growing Europe. [online] 2003 [cit. 2007-09-01], 
http://www.euractiv.com/ndbtext/innovation/sapirreport.pdf.

73 I když tvůrci Sapirovy zprávy upozorňují na to, že se ve studii zabývají pouze výdaji spojenými 
s hospodářskými a sociálními tématy (a nezohledňují tedy například výdaje na zahraniční a bezpečnostní 
politiku, justici a vnitřní věci, rozvojovou pomoc či výdaje s výrazným vnějším rozměrem), je jejich 
návrh na výši společného rozpočtu každopádně nižší než návrh sestavený pod taktovkou D. Strauss- 
Kahna, protože výdaje, kterými se Sapirova zpráva nezabývá, představují v období 2007-2013 
v dohodnutém finančním rámci přibližně jen 7 % celkového rozpočtu, tj. 0,073 % HND.
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zvyšování rozpočtů členských zemí.“74

To, že finanční nároky na společný rozpočet se neustále zvyšují, dokládá i fakt, že 

v roce 2005 vyčerpala Evropská unie skoro celý rozpočet (99 % plánovaných výdajů), 

nevyužito zůstalo jen 1,08 miliardy EUR. „Podle Evropské komise (EK) je to důkazem 

toho, že EU dokáže vyčerpat téměř veškeré spravované prostředky. Argument, že navýšení 

rozpočtu by se stejně nevyužilo, je proto lichý, tvrdí EK. Navíc velká část nevyčerpaných 

peněz zůstala v předstupních fondech, což dokládá malou absorpční schopnost Rumunska 

a Bulharska.“75 Proti zvyšování objemu ale mluví například fakt, že Evropský účetní dvůr 

pravidelně upozorňuje na velké nedostatky v hospodaření se společnými financemi. 

„Auditoři Evropského účetního dvoru již 13. rok v řadě neschválili bez výhrad rozpočet 

EU. Ve výroční zprávě za rozpočtový rok 2006 evropští auditoři citují slabou kontrolu jak 

na straně členských států, tak i na straně Komise jako hlavní důvod, proč 80 % evropského 

rozpočtu neprošlo auditem bez výhrad.“76 Je tedy zřejmé, že problém nespočívá jen ve výši 

společného rozpočtu, ale zahrnuje i řadu dalších témat.

To dokládá i fakt, že i když se o velikosti rozpočtu vedly dlouhé diskuze, důležitější 

spornou oblastí, která byla často skrytá v pozadí, je spíše struktura rozpočtu. Výdajová 

strana totiž neodpovídá současným výzvám a cílům Unie (to se týká výdajů na SZP, 

neodpovídající alokace části strukturální pomoci atd.) a ani příjmy společného rozpočtu 

nejsou ideální (např. řešení nadměrných čistých bilancí složitým systémem rabatů a úlev). 

Na tento problém upozorňovala i Sapirova zpráva, která navrhla pouhým přeskupením 

prostředků výrazně přeorientovat rozpočet tak, aby podporoval růst a konkurenceschopnost 
v Unii.

I když jsou členské země schopny obecně se domluvit na cílech a směřování EU 

ajako prioritu stanovily například zvýšení výdajů na výzkum a vývoj, ve chvíli, kdy se 

jedná o konkrétním rozdělení prostředků, státy často vidí především to, kolik do rozpočtu 

odevzdají peněz a kolik jich prostřednictvím různých nástrojů dostanou zpět. Do jisté míry 

je tento přístup pochopitelný, na druhou stranu je ale třeba si uvědomit, že pokud se bude 

dařit Unii jako celku, mohou z toho všechny státy dále těžit. Jak správně upozorňují 

například Iain Begg a Friedrich Heinemann, výsledkem jednání o rozpočtu je to, že „EU

74 Evropská komise. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu -  Finanční výhledy 2007-2013. 
KOM(2004) 487 v konečném znění, [online] 2004 [cit. 2007-08-30], Str. 4. http://eur- 
lex.europa.eu/Result.do?T 1 =V5&T2-2004&T3-487&RechTvpe-RECH naturel&Submit=Hledat.

75 EU Loni vyčerpala skoro celý rozpočet. In: Měsíčník EU aktualit, č. 32, květen 2006. Str. 2-3.
76 Účetní dvůr opět neschválil rozpočet EU. In: Měsíčník EU aktualit, č. 51, prosinec 2007. Str. 3.
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pravidelně končí s takovými rozpočty, které jsou nedostatečné, špatně zaměřené, směšně 

komplikované a jen ztěží stojí za nesčetné hodiny politických bojů, které předchází jejich 

přijetí"77.

3.2 ROZPOČTOVÉ BILANCE ČLENSKÝCH STÁTŮ

S výší rozpočtu úzce souvisí i problematika čistých rozpočtových bilancí členských 

států. Evropská unie je založena na solidaritě mezi svými členy, a tak relativně bohatší 

státy platí do rozpočtu více než chudší země. Protože ale z rozpočtu čerpá každý stát jiný 

objem financí (nejvíce dostávají země, jejichž HDP je pod průměrem EU, a státy, které 

těží ze společné zemědělské politiky), objevují se často rozdíly v čistých rozpočtových 

bilancí i u zemí, jejichž prosperita je srovnatelná. Čisté rozpočtové bilance se navíc dají 

poměrně přesně spočítat, takže pro jednotlivé země představují dostatečně jasný ukazatel 

jejich pozice v porovnání s ostatními členy. I přesto, že rozdíl mezi příspěvky do rozpočtu 

a příjmy z něj plně nezahrnuje všechny výhody plynoucí z členství v EU, pro čisté plátce 

se jejich záporná rozpočtová bilance stává důležitým argumentem ve chvíli, kdy žádají 

určitou úlevu nebo změny v nastavení příjmové či výdajové stránky rozpočtu.

Čisté rozpočtové bilance (tj. rozdíl mezi příjmy z a výdaji do rozpočtu) jsou 

zobrazeny v následujícím grafu. Je patrné, že největší čisté příspěvky vzhledem ke svému 

HND odvedly v roce 2006 Nizozemsko, Švédsko a Německo, nejvíce dostalo Řecko. 

Porovnáme-li ovšem objem čistých příspěvků/příjmů, pořadí států se změní. Nejvíce 

financí do společného rozpočtu v roce 2006 odvedly Německo, Francie a Nizozemsko, 

z rozpočtu naopak nejvíce peněz získaly Polsko, Španělsko a Řecko.

BEGG Iain, HEINEMANN Friedrich. New Budget, Old Dilemmas. [online] 2006 [cit. 2007-10-30], Str. 1. 
http://www.cer.org.uk/pdf7briefing new budget 22Feb06.pdf.
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Graf 4: ROZPOČTOVÉ BILANCE ČLENSKÝCH STÁTŮ (jako % HND1
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Zdroj dat: Evropská komise. EU Budget 2006: Financial Report.

Příliš velké záporné bilance některých států (především Velké Británie) byly 

předmětem diskuzí již před mnoha lety, nejedná se tedy o nové téma, i když problém 

se ještě více prohloubil po rozšíření Unie v květnu 2004 a lednu 2007. Náklady 

na rozšíření je třeba nějak financovat, což přispívá k většímu zatížení čistých plátců. 

Ti ovšem ve chvíli, kdy se snaží snížit vládní výdaje a udržet určitou rozpočtovou 

disciplínu na domácí scéně, nejsou příliš ochotni zvyšovat své příspěvky do společného 

rozpočtu. Barbara Bottcher například upozorňuje na případ Německa, které je největším
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přispěvatelem do společného rozpočtu měřeno v reálných hodnotách (vyjádříme-li ale výši 

odevzdaných prostředků jako % HDP, je před Německem (0,24 %) ještě Nizozemsko 

(0,49 %) a Švédsko (0,29 %)). „V roce 2013 by hrubé platby Německa do EU dosahovaly 

téměř 33 miliard EUR v případě, že by rozpočet představoval 1 % HND, oproti 41 

miliardám EUR v případě 1,24 %. Za celé období by tak Německo zaplatilo o 60 miliard 

EUR více.“78

Dalším výrazným problémem byl i britský rabat, který by se díky dosavadnímu 

nastavení zvýšil. Za nepřijatelné bylo považováno také to, že nové státy přispívají 

na zaplacení britské slevy. Velké Británii a jejímu rabatu se budeme podrobněji věnovat 

v následující kapitole, nyní se zaměříme na ostatní čisté příjemce a řešení jejich 

nadměrného finančního zatížení.

Evropská komise vydala dne 14. října 2004 zprávu o systému vlastních zdrojů79, 

ve které se zabývá i čistými rozpočtovými bilancemi členských států, analyzuje tento 

problém a hledá přijatelné řešení. Upozorňuje na to, že ačkoli Evropská rada na zasedání 

ve Fontainebleau zavedla opravný mechanismus jen pro Velkou Británii, byla již tehdy 

uznána zásada všeobecné opravy na základě nadměrného příspěvku do společného 

rozpočtu (vzhledem k relativní prosperitě daného státu). Situace se navíc od roku 1984 

v mnohém změnila, podle Komise je tedy třeba přehodnotit poskytování úlevy pouze 

Velké Británii. Dalšími argumenty pro změnu je i to, že by v důsledku stávajícího 

mechanismu britský rabat výrazně vzrostl. „Pokud by současný opravný mechanismus 

zůstal v platnosti, oprava pro Spojené království by se podle odhadů Komise na základě 

návrhu Komise o finančním výhledu pro období 2007-2013 zvýšila o více než 50 %.“80

Proto Komise navrhla zavedení tzv. všeobecného opravného mechanismu, díky 

němuž by se snižovalo finanční zatížení států, jejichž rozpočtové bilance nejsou úměrné 

jejich relativní prosperitě. Velká Británie by byla stále největším příjemcem opravného 

mechanismu, i když v reálných hodnotách by si samozřejmě oproti současnému stavu 

výrazně pohoršila. Následující tabulka ukazuje předpokládané čisté rozpočtové bilance

78 BÓTTCHER Barbara. EU budget: a missed oportunity. [online] 2004 [cit. 2007-12-13]. 
http://www.dbresearch.de/servlet/reweb2.ReWEB7rwdspU 1 &rwsite-DBR INTERNET DE- 
PROD&rwobi=ReDisplav.Start.class&addmenu=false&document=PRODOOOOOOOOOOQ20732&rdLeftMargi 
n=10&rdShowArchivedDocus=true&chapno=830.

Evropská komise. Financování Evropské unie: Zpráva Komise o provozování systému vlastních zdrojů.
KOM(2004) 505 v konečném znění, [online] 2004 [cit. 2007-09-28], 

http://eur-lex.europa.eu,/LexUriServ/site/cs/com/2004/com2004 0505cs01.pdf.
80 Ibidem, str. 6.
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jednotlivých států v letech 2007—2013 bez jakýchkoli oprav, při zachování pravidel 

uplatňovaných v roce 2004 a při použití všeobecného opravného mechanismu (VOM) 

navrženého Komisí. Je zřetelné, že při použití VOM by se oproti stávajícímu stavu situace 

zhoršila pouze pro Velkou Británii a v menší míře i pro Rakousko, pro ostatní státy by 

tento krok byl v daném období výhodný. Pro všechny státy kromě Velké Británie, 

Nizozemí, Německa a Švédská by ovšem ještě výhodnější bylo zavést systém 

bez jakýchkoli oprav. To by ale znamenalo velmi vysokou finanční zátěž právě pro čtyři 

výše jmenované státy, přičemž změnu by samozřejmě nejvýrazněji pocítila Velká Británie.

Tabulka 2: ODHADOVANÉ ČISTÉ ROZPOČTOVÉ BILANCE (2008-20131

Odhadované čisté rozpočtové bilance
(průměr v letech 2008 - 2013)
v %HND
VOM Současné

RVZ
Bez oprav

Spojené království -0,51 % -0,25 % -0,62 %
Nizozemí -0 ,48  % -0,56 % -0,55 %
Německo -0 ,48  % -0 ,54  % -0,52 %
Švédsko -0 ,45  % -0,50 % -0,47 %
Rakousko -0,41 % -0,38 % -0,37 %
Itálie -0,35 % -0,41 % -0,29 %
Francie -0,33 % , -0,37 % -0,27 %
Kypr -0,33 % -0,37 % -0,28 %
Dánsko -0 ,25  % -0,31 % -0,20 %
Finsko -0 ,1 9 % -0,25 % -0 ,1 4 %
Španělsko 0,26 % 0,23 % 0,32 %
Irsko 0,51 % 0,47 % 0,56 %
Malta 1 ,1 0 % 1,06 % 1 ,1 6 %
Belgie 1 ,2 7 % 1,21 % 1 ,3 2 %
Slovinsko 1 ,3 4 % 1,31 % 1 ,4 0 %
Portugalsko 1 ,5 4 % 1 ,5 0 % 1 ,6 0 %
Řecko 2 ,20  % 2 ,1 6 % 2,25 %
Maďarsko 3,09 % 3,06 % 3 ,1 5 %
Česká republika 3,21 % 3 ,1 7 % 3,26 %
Slovensko 3,31 % 3,27 % 3,36 %
Estonsko 3,79 % 3,76 % 3,85 %
Polsko 3,80 % 3,76 % 3,85 %
Litva 4,44  % 4,41 % 4,50 %
Lotyšsko 4,45 % 4,40 % 4,51 %
Lucembursko 5,84 % 5,80 % 5,89 %

Pozn: Přejato z dokumentu Komise KOM(2004) 505.
Při vyloučení správních výdajů se mezi čistými přispěvateli objeví Belgie a Lucembursko.

Není tedy překvapivé, že s podobným návrhem nesouhlasila především Velká 

Británie, podpořily ji ale i další státy Unie. Znovu se tak potvrdilo, že členské státy často
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při jednáních nemyslí v prvé řadě na přínos Unie jako celku, ale snaží se především obhájit 

své národní zájmy a podpořit takové kroky, které jsou pro ně výhodné. Proto většinou není 

možné najít řešení, které by bylo jednoduché, transparentní a přínosné, výsledkem ale bývá 

spíše složitý kompromis založený na mnoha ústupcích jednotlivým aktérům, tak jako je to 

v případě systému pro korekci nadměrných čistých rozpočtových bilancí.

Na zasedání Evropské rady v prosinci 2005 se členské státy dohodly na tom, 

že mechanismus opravy ve prospěch Velké Británie zůstane zachován (s určitými 

změnami, o kterých se zmíníme v následující kapitole) spolu se snížením financování této 

opravy pro Německo, Nizozemsko, Rakousko a Švédko. Snížit nadměrnou finanční zátěž 

těchto čtyř největších přispěvatelů do společného rozpočtu (na základě současného 

nastavení pravidel) by měly umožnit i další změny týkající se systému vlastních zdrojů. 

U třetího zdroje (podíl na dani z přidané hodnoty) došlo k určité změně -  vyměřovací 

základ pro výpočet sazby uplatňované na DPH nesmí přesáhnout 50 % HND jednotlivých 

členských států. Sazba uplatňovaná na tento vyměřovací základ činí pro všechny členy EU 

0,30 %. Pouze pro roky 2007-2013 má být ale tato sazba snížena, a to na 0,225 % 

pro Rakousko, 0,15 % pro Německo a 0,10 % pro Nizozemsko a Švédsko. Nizozemsku 

budou navíc ve zmíněném období sníženy roční příspěvky, které má na základě svého 

HND do společného rozpočtu odvést, a to o 605 milionů EUR (v cenách roku 2004), 

podobná výjimka se vztahuje i na Švédsko, které ušetří celkem 150 milionů EUR.

Na základě usnesení Evropské rady z prosince 2005 bylo dne 7. června 2007 přijato 

nové rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropských společenství, které zahrnuje 

výše zmíněné prvky. Rozhodnutí nabylo účinku již dnem 1. ledna 2007.

3.3 BRITSKÝ RABAT

Britský rabat (sleva z odvodů do společného rozpočtu) byl zaveden v roce 1984 

na zasedání Evropské rady ve Fontainebleau. Tento mechanismus, na jehož základě je 

Spojenému království vraceno 66 % příspěvků do rozpočtu, měl své opodstatnění 

v 80. letech, dnes ale není ve stávající podobě plně obhajitelný a stává se spíše častým 

zdrojem kritiky a diskuzí. V této práci se nezabýváme podrobně vznikem, vývojem
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a výpočtem rabatu81, zajímá nás především to, jak britská sleva ovlivnila jednání 

o finančním rámci 2007-2013, jaké postoje k rabatu zaujímají jednotliví aktéři, a nastíníme 

také možný vývoj této otázky.

Názory na oprávněnost britské slevy se různí a často jsou ovlivňovány také dalšími 

faktory, jako je například existence samotná či současné nastavení společné zemědělské 

politiky. Obecně lze aktéry rozdělit do několika skupin -  jedni pokládají britský rabat 

za ospravedlnitelný v současné podobě a považují jakoukoli změnu za nežádoucí. Tato 

skupina ale není příliš početná, většina aktérů si totiž uvědomuje, že stávající nastavení 

britského rabatu je dlouhodobě neudržitelné a celý systém je díky svému vývoji posledních 

desetiletí (výrazné zvýšení britského HND, změna struktury rozpočtu, rozšíření o nové 

členy EU, systém korekcí pro platby britské slevy ostatními státy atd.) poměrně 

nespravedlivý, velmi komplikovaný a zastaralý. „Pokud se nic nezmění, britský rabat 

vzroste do roku 2013 na 8 miliard £, čímž se Británie stane nejmenším čistým 

přispěvatelem EU po Kypru.“82 Panuje tedy obecná shoda na tom, že reforma tohoto 

systému je nutná, názory se ovšem liší ohledně konkrétních změn.

Evropská komise například navrhla zavedení všeobecného opravného mechanismu, 

lucemburské předsednictví předložilo návrh zmrazení britského rabatu (viz dříve), i pozice 

jednotlivých členů EU se liší. Proti výraznějším změnám se samozřejmě staví samotná 

Velká Británie, většina států považuje za nej lepší řešení snížení rabatu či přímo jeho 

zrušení, které by mělo být vyváženo změnami společné zemědělské politiky, další skupina 

zemí (Francie podporovaná do jisté míry například Irskem, Dánskem a Německem) 

s rabatem nesouhlasí, ale k výrazné reformě SZP se staví spíše odmítavě. Tehdejší 

francouzský prezident, J. Chirac, používal při jednáních o finančním rámci britský rabat 

často jako téma, díky kterému se snažil odvrátit pozornost od společné zemědělské 

politiky. Obvinil Velkou Británii například z toho, že podporovala rozšíření Unie o státy 

střední a východní Evropy, ale nechce přispívat na náklady spojené s rozšířením. Původní 

návrhy na novou finanční perspektivu předložené britským předsednictvím byly odmítnuty 

právě i proto, že Británie nenabídla výraznější změny týkající se svého rabatu.

81 Více informací o tomto tématu lze nalézt v publikacích, které se obecně věnují evropské integraci. Detailně
problematiku britského rabatu analyzuje také L. Brožová ve své diplomové práci Charakteristické 
postavení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Evropské unii ilustrované na příkladu 
britského rabatu.

82 Airy-fairy Blair lies in a French ditch looking at the stars. [online] 2005 [cit. 207-11-08]. 
http://w3vw.timesonline.co.uk'article/0.. 1059-1903173.00.html

76

http://w3vw.timesonline.co.uk'article/0.._1059-1903173.00.html


Rigorózní práce Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu: cesta k efektivnímu využití společných financí?

Jak jsme již připomněli, HND Velké Británie během posledních desetiletí vzrostl 

a z ekonomického hlediska již není britská sleva plně odůvodnitelná (viz tabulka níže). 

Zároveň došlo k četným reformám společné zemědělské politiky a snížení jejího obejmu 

ve výdajové části rozpočtu. Tyto argumenty vysvětlují snahu o snížení či zrušení britského 

rabatu. Na druhou stranu je ale třeba nezapomenout na fakt, že výdajová strana rozpočtu 

(a především SZP) je nastavena tak, že je výhodnější pro státy s nižším HND a velkým 

zemědělským sektorem, což nejsou charakteristiky, které by Velká Británie splňovala. 

Proto se Spojené království prostřednictvím svého rabatu snaží získat zpět do vlastní 

pokladny alespoň část prostředků zaplacených do společného rozpočtu.

Tabulka 3: HND ČISTÝCH PŘISPĚVATELŮ NA OBYVATELE tV PPSí

HND čistých přispěvate lů  na obyvate le  (v PPS)
(P rům ěr EU-15 = 100)

1984 2003
V. Británie 90,6 112,2
D ánsko 104 111,1
R akousko - 109,8
N izozem sko 95 106,6
Š védsko - 104,6
Francie 104 104,2
N ěm ecko 109,6 98,6
Itálie 92,9 97,3

Zdroj: Evropská komise. Financování Evropské unie: 
Zpráva Komise o provozování systému vlastních zdrojů.

Následující graf porovnává situaci čistých plátců, kteří mají srovnatelné HND, 

a ukazuje, že rozpočtové bilance některých států nejsou úměrné jejich prosperitě. Čisté 

rozpočtové bilance jsou vyjádřeny jako % HND (v záporných hodnotách). Z grafu je tedy 

zřejmé, že z vybraných států do společného rozpočtu nejméně přispívá Finsko, těsně 

následované Velkou Británií. Výrazný nepoměr je ve srovnání s Británií patrný například 

u Švédská, které má srovnatelné HND, ale do společného rozpočtu přispívá mnohem více, 

podobná situace je zřetelná i v případě dalších zemí (např. u Nizozemska a Německa).
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Zdroj dat: Evropská komise. EU Budget 2006: Financial Report. 
Eurostat. Europe in Figures - Eurostatyearbook 2006-07. Economy.

Proč je ale Velká Británie tak tvrdošíjná ve svém postoji a není ochotna připustit 

výrazné změny týkající se rabatu, když je zřejmé, že současné nastavení není spravedlivé 

vůči ostatním členům EU? Je velmi důležité uvědomit si, že pro Británii dnes není její 

sleva do rozpočtu EU příliš významná z ekonomického hlediska, hraje ale nezastupitelnou 

roli v politické rovině. Zvyšuje totiž vyjednávači potenciál Spojeného království, které ji 

používá jako pohrůžku pro dosažení svých cílů a následněji pak po neúspěšných jednáních 

nabídne jako ústupek za změny v jiné oblasti. To potvrzuje i L. Brožová, která uvádí, 

že „rabat, který měl zpočátku čistě ekonomickou podstatu, s sebou však jako vedlejší 

produkt přinesl i výjimečné postavení v politickém smyslu, což se ale ukázalo až 

později.“83

Konkrétní důkazem výše zmíněného tvrzení je právě jednání o finančním rámci 

na období 2007-2013. Velká Británie se zpočátku ostře stavěla proti jakékoli výraznější 

reformě v nastavení rabatu, pokud by nedošlo k podstatné změně ohledně společné 

zemědělské politiky. Spory Blaira a Chiraca byly velmi vyhrocené a zdálo se, že díky 

neústupnosti obou státníků mohou jednání o finanční perspektivě skončit dokonce 

i nepřijetím finančního rámce v potřebném časovém předstihu. Díky postupným ústupkům

83 BROŽOVÁ Lucie. Charakteristické postavení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 
v Evropské unii ilustrované na příkladu britského rabatu. Diplomová práce. Praha 2007. 141 s. Vedoucí 
diplomové práce: Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. Str. 7.
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se ale Británii nakonec podařilo přimět ostatní státy (a především Francii) k tomu, aby se 

zavázaly provést v blízké době přezkum rozpočtu, který bude zahrnovat i SZP. Spojené 

království zároveň nabídlo v konečné fázi jednání snížit svůj rabat a zlepšit tak rozpočtové 

bilance nováčků EU ze střední a východní Evropy.

Je poměrně nepravděpodobné, že by se Velká Británie vzdala své slevy najednou, 

protože by tak přišla o významný negociační prvek, který využívá při jednáních. Politik, 

který by takový krok udělal, by si navíc mohl být jistý, že tím výrazně ohrozí svou kariéru. 

I Tony Blair byl především na domácí politické scéně často kritizován za svou vstřícnost 

a za to, že nabídl vzdát se části britského rabatu za pouhý nekonkrétní příslib možné 

budoucí změny společné zemědělské politiky. Na druhou stranu si řada Britů uvědomuje, 

že sleva již není tak ospravedlnitelná jako v předchozích letech, a jsou ochotni akceptovat 

určité modifikace. Nicméně dokud nedojde k celkové reformě rozpočtu, která by 

zahrnovala i výdajovou stranu rozpočtu, nelze očekávat žádné výrazné změny ani ohledně 

britského rabatu. To se ukázalo i při jednáních o finančním rámci, kdy Tony Blair odmítl 

výraznější změny, protože nebylo možné (kvůli dohodě z roku 2002) zároveň snížit výdaje 

na společnou zemědělskou politiku.

Určité změny v nastavení britského rabatu ale byly nutné. Komise proto navrhla 

zavedení tzv. všeobecného opravného mechanismu -  čistí plátci, kteří by překročili práh 

0,35 % svého FTND by měli nárok na slevu ve výši 66 % (stejně jako má dnes Velká 

Británie), a to až do výše 7,5 miliard EUR (při započítání všech svých slev). Jak ale 

upozorňuje S. Timms, finanční tajemník Velké Británie, takový systém „by do roku 2013 

z Velké Británie učinil největšího čistého přispěvatele; to by znamenalo, že bychom, 

pokud jde o čisté příspěvky, platili o 42 procent více než Francie a o 34 procent více než 

Itálie.“84 Návrh Komise nebyl přijat, celý systém tedy nadále zůstává velice komplikovaný 

a obsahuje řadu ústupků jednotlivým státům s cílem zlepšit jejich rozpočtové bilance (viz 
kapitola 3.2).

Velká Británie nakonec obhájila svůj rabat, došlo pouze k menším změnám. Její 

sleva může vletech 2007-2013 dosáhnout maximálně 10,5 miliard EUR, pokud by 

do roku 2013 došlo k dalšímu rozšíření EU, strop by byl odpovídajícím způsobem 

upraven. Británie se navíc bude postupně výrazněji podílet na nákladech rozšiřování

84 House of Lords, European Union Committee. Future Financing o f the European Union: Report with 
evidence, [online] 2005 [cit. 2007-10-09]. Str. 44.
http://www.publications.Darliament.uk/pa/ld200405/ldselect/ldeucom/62/62.pdf.
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(kromě výdajů na přímé zemědělské platby, zemědělské výdaje související strhem 

a výdaje na rozvoj venkova pocházející ze záruční sekce EZOZF, které budou vyloučeny 

z výpočtu opravy v její prospěch). V roce 2009 by tedy měla přispívat na 20 % zmíněných 

nákladů, v roce 2010 na 70 % a od roku 2011 by se již měla do financování těchto výdajů 

zapojit v plné míře.

3.4 PŘÍJMY ROZPOČTU

Jak jsme zmínili již v první části této práce, prošly příjmy evropského rozpočtu 

během let určitým vývojem. Zatímco na počátku evropské integrace hrály nezastupitelnou 

roli tzv. vlastní zdroje, dnes jsou největším zdrojem příjmů odvody jednotlivých států 

na základě jejich HND. Tím ale dochází k porušení záměru poskytnout Unii prostředky, 

které by nebyly přímo závislé na členských státech, ale které by do společného rozpočtu 

plynuly automaticky. Vzhledem ktomu, že žádný ze současných příjmových zdrojů 

rozpočtu nesplňuje všechna ekonomická, administrativní a politická kritéria (například 

požadavek na finanční autonomii rozpočtu, dostatečnost, vztah k politikám EU atd.85), je 

žádoucí, aby příjmy společného rozpočtu byly různorodé a nezahrnovaly jen jeden zdroj 

financování. To navíc umožní (v případě problémů s jedním zdrojem) nahrazení dané části 

příjmů jiným zdrojem.

Evropská komise ve své zprávě o provozování systému vlastních zdrojů analyzuje 

několik alternativ příjmové strany společného rozpočtu. U všech variant předpokládá 

zachování tradičních vlastních zdrojů (zemědělské dávky a cla), protože ty jsou úzce 

spojeny s fungováním EU a jejich výběr na evropské úrovni je logický a přirozený. 

Komise posuzuje tři možnosti budoucího vývoje financování EU -  zachování současného 

systému financování v nezměněné podobě, systém založený čistě na ITND a nebo systém 

založený na vlastních fiskálních zdrojích.

Zachování současného systému je poměrně problematické a nejen Komise jej 

kritizuje. Ačkoli dosud umožňoval poměrně hladké financování společného rozpočtu, má 

četné slabé stránky. Je velmi složitý a netransparentní, a to díky minulým úpravám s cílem

85 Podrobněji se klasifikací příjmů rozpočtu a jejich hodnocením zabývají například autoři P. Konig, 
L. Lacina a kol. v knize Rozpočet a politiky Evropské unie, související problematiku analyzuje 
i J. Pelkmans v knize European Integration Methods and Analysis.
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splnit požadavky jednotlivých členských států. Vzhledem k posledním rozšířením Unie 

o země střední a východní Evropy je také dlouhodobě neudržitelný, například kvůli 

vysokému finančnímu zatížení čistých plátců, způsobu výpočtu britského rabatu 

a v neposlední řadě z důvodu nedostatečnosti jednotlivých příjmových složek (s výjimkou 

zdroje na základě HND, který je ovšem příspěvkového charakteru, musí se o něj 

pravidelně žádat a snižuje se tak autonomie rozpočtu na členských státech).

Mnoho autorů také upozorňuje na fakt, že díky tomu, že odvody na základě HND 

dnes představují hlavní rozpočtový zdroj, členské státy (především čistí plátci) se soustředí 

na výši svých odvodů spíše než na obsah jednotlivých politik EU a na snahu o využití 

společných financí takovým způsobem, aby to prospívalo Unii jako celku. Komise ve své 

zprávě přímo uvádí, že „kvůli neexistenci spojení s a viditelnosti pro občany EU a sílícím 

pobídkám zaměřit se na úzkou rozpočtovou koncepci „spravedlivého vracení“ by se 

současný systém měl reformovat."86

Konkrétní možností změny se zabývá mnoho autorů (například I. Begg 

a F. Heinemann v analýze New Budget, Old Dilemas), řešení navrhuje i J. Pelkmans -  ten 

místo proporcionality pro všechny státy (na jejímž základě se vybírají příspěvky podle 

HND členských států) navrhuje použít škálu od například 0,7 pro státy s flND na hlavu 

nižším než 75 % až po 1,3 pro země, jejichž HND na hlavu přesahuje 125 % průměru EU 

-  těmito čísly by se vynásobilo průměrné HND EU a vypočítala by se tak výše příspěvků 

pro jednotlivé země.

Stávající systém příjmů společného rozpočtu hodnotí v české literatuře poměrně 

podrobně již citovaní autoři P. Konig, L. Lacina a kol. v knize Rozpočet a politiky 

Evropské unie. Argumentují pro zachování tradičních vlastních zdrojů, protože i když 

jejich objem neustále klesá, mají ryze nadnárodní charakter a jsou tak vhodným 

doplňkovým zdrojem rozpočtu. S tímto postojem plně souhlasíme. Co se DPH jakožto 

rozpočtového zdroje týče, měla by být podniknuta určitá opatření s cílem minimalizovat 

některé negativní prvky -  tyto kroky by zahrnovaly například zdanění v zemi původu, 

zavedení širší škály různých daňových příjmů a vybírání plateb podle skutečného inkasa 

DPH od plátců za daný rok (nemusel by se složitě vypočítávat harmonizovaný vyměřovací 

základ pro jednotlivé členské státy, předpokladem pro tento krok je ale oddělení britské

86 Evropská komise. Financování Evropské unie: Zpráva Komise o provozování systému vlastních zdrojů.
KOM(2004) 505 v konečném znění, [online] 2004 [cit. 2007-09-28], Str. 8. 

hrtp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/com/2004/com2004 0505cs01 .pdf.
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slevy od zdroje DPH, nebo přímo její zrušení). Jak jsme již zdůrazňovali, zdroj odváděný 

na základě HND členských států je díky svému nastavení poměrně spravedlivým příjmem, 

protože nejlépe odráží schopnost členských států podílet se na financování EU. Nevýhodou 

ale je, že potlačuje autonomii společného rozpočtu. Zmiňovaní autoři svým rozborem toto 

tvrzení také potvrzují, stejný názor zastává i Komise -  viz níže.

Druhou možností, kterou se Evropská komise zabývá, je zavedení systému 

založeného čistě na HND členských států -  výhodou tohoto řešení by byla výrazná 

jednoduchost a transparentnost celého systému. Na druhou stranu by tím ale došlo 

k popření snahy o určitou autonomii rozpočtu a odstranění přímé finanční závislosti 

na členských státech (tento směr byl určen již v roce 1970 rozhodnutím o vlastních 

zdrojích). Komise tuto alternativu jednoznačně odmítla, a to především proto, že by Unie 

zcela závisela na příspěvcích od svých členů a navíc by systém užívaný v mezinárodních 

organizacích neodpovídal charakteru Unie jakožto svazku členských států a zároveň 

občanů.

Proto Komise podporuje třetí možnost -  systém založený do velké míry 

na vlastních fiskálních zdrojích. Hlavní klady vidí ve zvýšení samostatnosti rozpočtu Unie 

a vytvoření přímého finančního vztahu mezi rozpočtem EU a občany. Je navíc 

pravděpodobné, že by se politická diskuze přesunula od zaměření se na výši příspěvků 

jednotlivých členů a snah o spravedlivé vracení (tzv. juste retour) k debatám o náplni 

politik a jejich přínosu pro celou Unii. Není ovšem reálné financovat rozpočet pouze 

na základě fiskálních zdrojů, a to především kvůli požadavku na vyrovnaný rozpočet (bylo 

by nutné zavést proměnnou daňovou sazbu nebo zvýšit flexibilitu na výdajové straně). 

Podle Komise by vhodným řešením byl „progresivní přístup spočívající v zachování 

omezených zdrojů z HND a zvýšení podílu zdrojů založených na daních.“87 Tento nový 

zdroj by měl představovat až polovinu rozpočtu. Komise upozorňuje na to, že hlavním 

předpokladem jeho zavedení je dostatečná harmonizace daňového základu. Zároveň 

zdůrazňuje, že není nutné zavádět nové daně, podíl určený do rozpočtu Unie by ale mohl 

být součástí vnitrostátní sazby, kterou platí daňoví poplatníci. Výnos z těchto daní by byl 

vykompenzován snížením objemu prostředků vybíraných na základě HND států. Nedošlo 

by tak tedy k navýšení rozpočtu a zvýšení finančního zatížení států, ale k diversifikaci 

zdrojů a k částečnému nahrazení zdroje založeného na HND.

87 Evropská komise. Financování Evropské unie: Zpráva Komise o provozování systému vlastních zdrojů.
KOM(2004) 505 v konečném znění, [online] 2004 [cit. 2007-09-28]. Str. 9.
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Komise se samozřejmě zabývá i jednotlivými daněmi, které by mohly tvořit nový 

zdroj rozpočtu. Jedná se o energetickou daň, zdanění občanů EU (spotřební daň) a daň 

z příjmů právnických osob. Daň z energie by byla vypočítávána na daňovém základě 

souvisejícím s pohonnými hmotami, které se používají v silniční dopravě -  zavedení této 

daně by usnadnila i směrnice z října 2003 o zdanění energetických produktů a elektřiny 

(Směrnice Rady 2003/96/ES). Zdanění spotřeby, které by bylo součástí vnitrostátní sazby 

DPH placené daňovými poplatníky, by přispělo k většímu povědomí občanů o nákladech 

Unie. Na pokrytí poloviny výdajů EU by stačila 1 % sazba. Na druhou stranu by ale 

pravděpodobně daň uvalená na občany EU nepřispěla k větší popularitě Unie, problémy by 

vznikly také například kvůli neúplné harmonizaci daní na evropské úrovni a uplatňování 

nulové sazby na některé zboží. Dalším zdrojem by mohlo být zdanění příjmů právnických 

osob, jedná se ale o alternativu uskutečnitelnou až v dlouhodobějším horizontu, protože by 

bylo nutné definovat společný (konsolidovaný) daňový základ pro společnosti. Komise 

upozorňuje na to, že „výnos z daní z příjmu právnických osob je významný; celkový výnos 

v EU v současnosti představuje v průměru 2,6 % z celkového HND EU. Pro potřeby 

rozpočtu EU by tedy stačilo postoupit EU méně než čtvrtinu těchto příjmů.“88 89 Tyto návrhy 

na nové daně však nebyly členskými státy přijaty nijak příznivě, takže žádná z navržených 

možností není součástí finančního rámce 2007-2013.

Kromě návrhů Komise zazněly i jiné alternativy na reformu příjmové strany
OQ

rozpočtu. Sapirova zpráva například zmiňuje ražebné za vydávání bankovek EURO , daň 

z kapitálových výnosů a daň z nákupu a prodeje cenných papírů (viz kapitola 1.6.2), 

Strauss-Kahnova zpráva počítá s příspěvky států na základě jejich HND jakožto hlavním 

zdrojem příjmů, navrhuje také zavedení nové evropské daně (formou zdanění podniků -  

tzv. company tax), což je de facto jedna z daní, kterou navrhla Komise. Autoři Konig, 

Lacina a kol. se ve své knize věnují poměrně podrobné analýze možných zdrojů rozpočtu 

a shrnují také diskuzi na dané téma, která probíhá v odborných kruzích. Hodnotí nejen 

stávající zdroje (tj. TVZ, procento DPH a příspěvek z HND), ale i alternativní zdroje jako 

jsou daň z příjmu osob nebo rodin, zdanění úrokových příjmů z úspor, daň z příjmu nebo

88 Evropská komise. Financování Evropské unie: Zpráva Komise o provozování systému vlastních zdrojů.
KOM(2004) 505 v konečném znění, [online] 2004 [cit. 2007-09-28], Str. 12.

89 Jak upozorňují například Konig, Lacina a kol., nevýhodou tohoto zdroje je ale to, že ne všechny země jsou
členy eurozóny, nejvyšší částky by odváděly státy s vyšší inflací (to jsou většinou spíše chudší státy, což 
by především zpočátku vedlo k určité regresivnosti tohoto zdroje) a v neposlední řadě by díky poměrně 
nízké míře inflace v eurozóně nebyly výnosy z ražebného dostatečným zdrojem.
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zisku obchodních společností, environmentální a energetické daně, spotřební daně, 

dopravní a telekomunikační daně, výnosy z ražebného ECB a upravená HND, a podrobují 

je testu vhodnosti a efektivnosti. Při analýze uplatňují ekonomická, administrativní 

i politická kritéria. Z testu nejlépe vychází upravená DPH90, příspěvek z HND, procento 

DPH a spotřební daně.

Ne všichni odborníci (a ve větší míře to platí také o členských státech) jsou ale 

přesvědčení o nutnosti zavádět nové zdroje příjmů a alespoň částečně tak nahradit odvody 

států EU na základě jejich HND. Ve zprávě Future Financing of the European Union 

vypracované ve výboru pro Evropskou unii (ve Sněmovně lordů Velké Británie) v roce 

2005 navrhují britští odborníci zachovat současný stav financování EU založený z velké 

míry na odvodech členských států na základě jejich HND a přímo doporučují, aby se 

upustilo od návrhů na zvláštní evropskou daň. „I když je stávající systém vlastních zdrojů 

komplexní a ne příliš logický, je v dohledné budoucnosti podle našeho názoru dokonale 

udržitelný. Nebyli jsme přesvědčeni žádným z předložených argumentů ve prospěch 

změny systému s cílem dát EU novou vlastní daň.“91

Možným zavedením nové daně nebyly nadšeny především členské státy, a proto 

návrh Komise neprošel. Výstižně situaci shrnuje J. Pelkmans, když tvrdí, že zavedení 

evropské daně „je především politickým rozhodnutím, ke kterému je Unie v současné době 

hluchá“.92

3.5 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

Výdaje na společnou zemědělskou politiku byly již před jednáním o finančním 

rámci na roky 2007-2013 do velké míry předem stanoveny dohodou z října 2002. Přesto 

ale byly důležitým tématem -  jednak proto, že SZP představuje významnou část 

společného rozpočtu, a tím, že se její objem nedal kvůli zmíněné dohodě výrazně snížit,

w Vyhovuje jedenácti kritériím, nesplňuje pouze požadavek na spravedlnost a stabilitu -  to jsou ovšem 
faktory, které jsou z politického i praktického hlediska velmi důležité. Zároveň je ale třeba si uvědomit, 
že se nejedná o jediný možný příjem, jeho nevýhody tedy mohou vyrovnat jiné zdroje rozpočtu.

House of Lords, European Union Committee. Future Financing o f the European Union: Report with 
evidence, [online] 2005 [cit. 2007-10-09]. Str. 40.
http://www.publications.parliament.uUpa/ld200405/ldseIect/ldeucom/62/62.pdf.
9‘ PELKMANS Jacques, CASEY Jean-Pierre. Can Europe deliver growth? The Sapir Report and Beyond.

CEPS Policy Brief No. 45. [online] 2004 [cit. 2007-10-29], Str. 422. 
http://shop.ceps.eu/BookDetail.php7item id=1092.
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neměla při přípravě návrhu nové finanční perspektivy Komise dostatečný manévrovací 

prostor, aby rozpočet vhodným způsobem odpovídal na nové výzvy a pomáhal plnit cíle, 

které si Unie stanovila. Řada odborníků upozorňovala na to, že dohoda obsahuje určité 

limity, které je možné pokládat jen za stropy, jichž lze dosáhnout, a ne za množství financí, 

které je nutno na SZP vynaložit, a také Evropský parlament naznačil, že se necítí být 

dohodou z roku 2002 plně vázán -  přesto Komise do svého návrhu dohodnuté limity 

začlenila. Výdaje na zemědělství se tak opět staly významnou položkou výdajů.

Společná zemědělská politika byla častým tématem ovšem nejen kvůli objemu 

přidělených financí, ale především kvůli svému nastavení a existenci jako takové. Jak jsme 

již připomínali, výdaje na zemědělství posloužily také jako protiargument britskému 

premiérovi Tonymu Blairovi, když se snažil obhájit rabat pro Velkou Británii. I když se 

tedy výdaje na SZP nemohly nijak výrazně změnit, tvořily nedílnou součást diskuzí 

o novém finančním rámci.

Proč ale některé státy SZP tolik obhajují a jiné se staví nekompromisně proti ní? 

Důvodem je nastavení této společné politiky, vývoj jejího financování a také velká 

různorodost zájmů jednotlivých států v zemědělské oblasti. Naším cílem není podrobný 

popis vývoje SZP, jejích nástrojů i jednotlivých reforem, kterými za dobu evropské 

integrace prošla. Těmito tématy se podrobněji zabývá mnoho autorů v české i zahraniční 

literatuře93. Připomeneme proto jen některá důležitá fakta, abychom mohli lépe analyzovat 

postoje jednotlivých států k zemědělské politice a zaměřit se na to, jak a proč ovlivňovala 

SZP jejich pozice při jednáních o finančním rámci.

Společná zemědělská politika vznikla na popud Francie (do jisté míry jako 

kompenzace za otevření francouzského průmyslového trhu ostatním zemím ES), měla 

zajišťovat dostupnost dodávek za rozumné ceny pro spotřebitele, odpovídající životní 

úroveň zemědělců, stabilizaci zemědělských trhů atd. Postupně se stala velmi nákladnou 

politikou, která i přes četné změny (viz Box 1) neodpovídá potřebám dnešní Unie. Její 

nastavení a financování se díky mnoha reformám výrazně posunulo od podpory produkce 

k přímé podpoře zemědělcům, větší důraz je kladen i na rozvoj venkova a zachování 

a řízení přírodních zdrojů -  dochází tak k posunu chápaní zemědělství, které nemá jen

93 Například P. Konig, L. Lacina a kol. (Rozpočet a politiky Evropské unie), R. Baldwin a Ch. Wyplosz (The 
Economics o f  European Integration) a Nicholas Moussis (Guide to European Policies). Diplomovou 
práci na téma Reforma Společné zemědělské politiky EU a jednání o zemědělské politice v rámci Světové 
obchodní organizace napsala v roce 2006 Marta Drbohlavová.
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produkční funkci, ale týká se i jiných oblastí (udržitelný rozvoj venkova, agroturistika, 

ochrana životního prostředí atd.). John Peet ktomu ale správně dodává, že přesun 

od podpory vázané na produkci k přímým platbám neznamená nutně menší finanční 

náklady, spíše naopak94.

Společná zemědělská politika je kritizována z mnoha důvodů. Ačkoli tvoří velkou 

část společného rozpočtu (přes 40 %), její přidaná hodnota pro Unii neodpovídá těmto 

nákladům (zemědělský sektor představuje pouze 4 % HDP EU). Navíc je podpora v rámci 

SZP určena jen malé skupině obyvatel. Jak upozorňují například R. Baldwin 

a Ch. Wyplosz, není pomoc mezi zemědělce rozdělena rovnoměrně. Nejvíce z ní těží velké 

farmy a majitelé velkých zemědělských ploch. Podpora malých farmářů je naopak 

nedostatečná, takže někteří z nich přestávají půdu obdělávat a odcházejí jinam, čímž 

dochází k vylidňování některých oblastí.

Anglie, Dánsko a Nizozemsko zveřejnily, komu je určena podpora v rámci 

společné zemědělské politiky. Ukázalo se tak, že ze společného rozpočtu v oblasti 

zemědělství těží nejvíce velké farmy -  v Anglii je například osmina podpory (tj. 12,5 %) 

určená dvaceti příjemcům z 24 525. Na druhou stranu, polovina financí je rozdělena mezi 

22 500 menších farem, přičemž pouze 13 % pomoci je určeno pro 10 000 nejmenších 

farem. Farmáři navíc dostávají jen polovinu finančních prostředků, ze zbytku těží 

například vlastnící půdy, kteří ji přímo neobhospodařují, nebo agrochemické firmy.

V Anglii patří mezi největší příjemce pomoci v rámci SZP mezinárodní korporace 

Tate&Lyle a Nestlé, ze společné zemědělské politiky významným způsobem těží 

i královna Alžběta s princem Charlesem (ti vlastní také půdu ve Skotsku i jiných částech 

Spojeného království, údaje ale byly zveřejněny jen pro Anglii).

V Nizozemsku se podpory v rámci zemědělské politiky staly i zdrojem skandálu.

V roce 2004 byl v této zemi jedním z největších příjemců pomoci tehdejší ministr 

zemědělství Cees Veerman. Poté, co nizozemský premiér J. P. Balkenende v létě 2005 

podpořil návrh Tonyho Blaira na reformu SZP, pohrozil C. Veerman demisí. Ikdyž byla 

z jeho strany popřena jakákoli spojitost mezi tímto postojem a výší podpory v oblasti 

zemědělství, dá se pochybovat o tom, že pozice ministra zemědělství nebyla ovlivněna tím, 

jak by se případná reforma dotkla jeho samotného95.

PEET John. The EU budget: A way forvard. [online] 2005 [cit. 2007-10-30],
http:/ 'www.cer.om.uk'pdf po 1 icvbrief peet budget sept05.pdf.

95 Duích minister gotfarm subsidy [online] 2005 [cit. 2008-01-11].
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Z následujícího grafu je zřejmé, že největší objem finančních prostředků 

ze společné zemědělské politiky dostávají Francie, Španělsko, Německo a Itálie.

Graf 6: PŘÍJMY ZE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY

Zdroj dat: Evropská komise. EU Budget 2006: Financial Report.

Pokud ale příjmy plynoucí ze SZP přepočítáme na hlavu, největšími příjemci se 

stávají Irové, Řekové a Dánové. Francie, hlavní zastánce společné zemědělské politiky, 

tedy nezaujímá přední pozice. Nicméně v této zemi existuje velmi silná zemědělská lobby, 

díky které se zemědělství stává důležitým politickým tématem. Potvrzuje se tak, 

že „hospodářský, sociální a politický význam zemědělství je mnohem větší než jeho podíl 

na HDP Unie“96. Bývalý francouzský prezident J. Chirac byl velkým zastáncem SZP 

a důrazně odmítal výraznější reformy (viz předchozí kapitoly). N. Sarkozy, nový 

francouzský prezident, se k možným změnám ohledně společné zemědělské politiky staví 

o poznání vstřícněji -  ve svém proslovu v září 2007 v Rennes prohlásil, že chce „novou 

zemědělskou politiku“, zároveň však dal najevo, že bude bránit zájmy Francie, když se

http://www.iht.com/articles/2005/08/18/news/dutch.php.
MOUSSIS Nicholas. Guide to European Policies. l l th revised edition. European Study Service 2005 
ISBN 2-930119-40-3. Str. 363.
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zmínil o jednáních v rámci Světové obchodní organizaci a zdůraznil, že je proti Jakékoli 

dohodě, která by nebyla v souladu se zájmy Francie“97. Připomněl také, že Francie 

vyžaduje reciprocitu a rovnováhu při jednáních.

Vzhledem k postupnému oddělování finanční podpory od produkce 

(tzv. decoupling) a rozdílným preferencím jednotlivých států v oblasti zemědělství, 

zaznívají návrhy na postupné přenesení části společné zemědělské politiky zpět na členské 

státy. Jistou míru spolufinancování používají v současné době nové členské země EU, 

které zatím nejsou plně zapojeny do SZP a mohou do určité výše dorovnávat podporu 

pro své zemědělce ze svých státních rozpočtů. Tento princip by mohl být uplatňován 

pro všechny členy EU, s čímž ale nesouhlasí především země, které ze společné 

zemědělské politiky těží nejvíce.

To je i případ Francie, která sice naznačila jistý posun ve svém postoji, nedá se ale 

očekávat, že by se okamžitě vzdala výhod, které jí plynou ze společné zemědělské politiky. 

Není navíc jediným státem, který SZP podporuje -  i další členové EU těží z této politiky 

a nejsou nakloněni velkým změnám. Ze starších členských států jsou to například Irsko, 

Dánsko a do jisté míry i Německo, které má silnou zemědělskou lobby v Bavorsku. 

Na druhou stranu je ovšem třeba přiznat, že současná situace je dlouhodobě neudržitelná, 

což si uvědomují všechny členské státy. A změna francouzského postoje, která je jasně 

zřetelná, by mohla usnadnit jednání o přezkumu rozpočtu, který se má zabývat 

i zemědělskou politikou.

Debatu o reformě SZP ovšem mohou paradoxně zkomplikovat země střední 

a východní Evropy, které do Unie vstoupily poměrně nedávno a zatím nečerpají finanční 

pomoc v plné výši -  přímé platby budou postupně růst a v plném rozsahu by je tyto státy 

měly přijímat až v roce 2013. Ve chvíli, kdy tyto státy dostanou příspěvky na zemědělství 

v plné míře, budou se jen těžko chtít nové výsady vzdát. Může se tak stát, že Francie, která 

byla až dosud hlavní překážkou významnější reformy, nebude klíčovým odpůrcem změn 

(například i proto, že postupně nebude pro Francii společná zemědělská politika 

z finančního hlediska tak výhodná jako dosud, takže by mohla přijmout návrh 

na spolufinancování zemědělství na státní úrovni).

I když je společná zemědělská politika historickým reliktem, neodpovídá

97 Nicolas Sarkozy veut réformer la politique agricole commune děs 2008. [online] 2007 [cit. 2007-12-27], 
http://www.euractiv.fr/marche-interieur-entreprises/article/nicolas-sarkozv-veut-reformer-politique-agricole- 

commune-des-2008.
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současným potřebám Unie a její přidaná hodnota pro Unii není úměrná vloženým 

nákladům, nedá se předpokládat, že by v nejbližších letech došlo k jejímu zrušení, protože 

kromě ekonomických faktorů jsou pro její existenci velmi důležité i postoje států, 

tj. politický přístup. Její reforma je nutná, protože SZP je nespravedlivá, nejen co se 

rozdělení finanční pomoci týče, ale přispívá také k nadměrnému finančnímu zatížení 

některých států a je hlavní příčinou britského rabatu. Na druhou stranu ale nelze 

zapomenout na to, že k podstatným změnám již dochází díky reformám z posledních let. 

Generální tajemník Komise, David O'Sul li van, vyzdvihl pokroky, kterých se Prodiho 

komisi podařilo dosáhnout. Při slyšení v britské sněmovně zdůraznil, že „pokud budeme 

pokračovat po této trajektorii, budeme mít pravděpodobně nejméně deformující systém 

zemědělské politiky ze všech zemí na světě“ .

Je tedy třeba, aby Evropská unie pokračovala v nastoupené cestě reforem a snažila 

se společnou zemědělskou politiku modernizovat a zefektivnit. Velkou šancí je v tomto 

směru přezkum rozpočtu, který se má týkat i společné zemědělské politiky. Otázkou 

zůstává, jestli státy budou cítit dostatečný tlak a budou ochotny udělat ústupky za cenu 

reformy, kterou Unie opravdu potřebuje.

3.6 STRUKTURÁLNÍ POMOC

Rozšíření EU o země střední a východní Evropy znamenalo pro HDP Unie a její 

příjmy zvýšení o 5 %, zároveň s sebou ale přineslo i prohloubení rozdílů mezi 

jednotlivými regiony a nárůst populace o 30 %. Protože většina nových členských zemí 

patří spíše mezi chudší země Unie, jejichž HND nedosahuje průměru EU, představuje toto 

rozšíření také zvýšení nároků na společný rozpočet, a to především v oblasti strukturální 

pomoci. Většina členských států souhlasí s tím, že je třeba co nejdříve integrovat nové 

členy a pomoci jim nastartovat jejich ekonomiky, protože to v důsledku prospěje celé Unii. 

Ve chvíli konkrétních jednání se však opět ukazuje, že jednotlivé státy myslí v prvé řadě 

na svůj krátkodobý prospěch, soustředí se na své rozpočtové bilance spíše než na nalezení 

řešení výhodného pro celou Unii a snaží se, aby se jejich pozice oproti předchozímu 98

98 House of Lords, European Union Committee. Future Financing o f the European Union: Report with 
evidence, [online] 2005 [cit. 2007-10-09], Str. 61.
http://www.publications.parliament.uk/padd200405/ldselect/ldeucom/62/62.pdf.
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období příliš nezhoršila.

Při jednáních o finančním rámci na roky 2007-2013 se diskuze v oblasti 

strukturální pomoci týkaly především toho, nakolik jsou nové členské státy schopny čerpat 

prostředky ze společného rozpočtu, je-li současné nastavení strukturální pomoci, 

kdy finance získávají i velmi bohaté státy, spravedlivé, efektivní a dlouhodobě udržitelné, 

a jak vyřešit problém tzv. statistického efektu.

Mnoho odborníků se shoduje na tom, že by prostředky v rámci politiky soudržnosti 

měly být určeny v prvé řadě pro chudší státy (resp. regiony) Unie, aby bylo využití 

finančních prostředků co nej efektivnější. Realita je ale bohužel jiná -  protože rozpočet 

není pouze ekonomickým nástrojem, ale je formován na základě politických debat 

a požadavků, je v následujícím programovém období 2007-2013 přibližně polovina 

prostředků určených na strukturální pomoc vyčleněna pro 15 starších členských zemí Unie. 

Tento krok je vysvětlován například tím, že každá země do rozpočtu přispívá, a je tedy 

spravedlivé, aby z něj také něco dostala zpět. Protiargumentem ovšem je, že pokud by byla 

pomoc určena jen opravdu chudým regionům, snížil by se celkový objem rozpočtu, a tedy 

i finanční zatížení bohatších států, které by mohly samy podporovat své problémové 

regiony.

Návrh Komise (i výsledný finanční rámec, který se v tomto ohledu od textu Komise 

příliš neliší) je proto často kritizován, a to ze strany odborníků i některých členských států. 

V analýze Future Financing of the European Union autoři přímo říkají, že „Komise 

propásla příležitost provést opravdovou reformu [...] nemyslíme si, že toto je zodpovědné 

využívání peněz EU.“"  Jedinými zeměmi z EU-15, které by měly dostávat finanční 

pomoc, by podle analýzy měly být Řecko a Portugalsko, jejichž HDP je stále pod 

průměrem EU.

V této souvislosti je také třeba připomenout, že pro výpočty způsobilosti 

jednotlivých států čerpat pomoc ze společného rozpočtu se používá průměr EU-25, a ne 

EU-27. Průměr EU-25 je nižší než průměr EU-15, což vedlo k tzv. statistickému efektu -  

některé regiony se tak díky nižšímu průměru ocitly nad hranicí způsobilosti pro čerpání 

finančních prostředků, aniž by se jejich relativní prosperita zvýšila. Týká se to nových 

spolkových zemí Německa, některých regionů Spojeného království a částí Španělska, 99

99
House of Lords, European Union Committee. Future Financing o f the European Union: Report with 

evidence, [online] 2005 [cit. 2007-10-09], Str. 30.
http://www.publications.parliament.uk/Wld200405/ldselect/1deucom/62/62.pdf.
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Portugalska i Řecka. Tento jev by byl ještě výraznější při použití průměru EU-27. Otázka 

regionů zasažených statistickým efektem byla vyřešena formou pozvolného postupného 

snižování strukturální pomoci namísto okamžitého zrušení. Následující graf porovnává 

HND jednotlivých členských států, pro srovnání je uveden i HND EU-15 a EU-25.

Graf 7: HND ČLENSKÝCH STÁTŮ

Dalším problémem je, že se v současné době posunulo chápání strukturální pomoci 

- j e  vnímána jako trvalá politika, jejímž cílem je vyvážený regionální rozvoj100, a nějako 

dočasný, geograficky limitovaný nástroj pro zlepšení situace v problémových regionech 

zaměřený na podporu hospodářské konvergence a restrukturalizace. Přitom právě 

dočasnost a úzké zaměření pomoci by mohlo přispět k lepšímu a efektivnějšímu zacílení 

a využití prostředků ze společného rozpočtu. Na příkladu Irska a Řecka je totiž zřetelně 

patrné, že na zlepšení situace v problémových regionech má vliv mnoho faktorů -  to, že je 

pomoc poskytována dlouhodobě, není vůbec zárukou, že se situace v daném regionu 

opravdu zlepší -  zatímco Irsko bývá uváděno jako vzorový příklad efektivního využití

To se nelíbí především novým členům EU a také některým čistým přispěvatelům, jako jsou Velká 
Británie a Švédsko -  tyto země zastávají názor, že by strukturální pomoc na úrovni Unie měla být určena 
především chudým státům a regionům, zatímco bohaté státy mohou své slabší regiony podporovat samy.
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strukturální pomoci, v Řecku není výše dosavadní finanční pomoci úměrná dosaženým 

výsledkům.

Během jednání o budoucí finanční perspektivě se často řešila také otázka, zda jsou 

nové členské státy schopny plně vyčerpat prostředky, které jim Unie nabízí. Velká Británie 

ospravedlňovala svůj návrh finančního rámce, který snižoval výdaje určené pro nové 

členské státy, právě tím, že nováčci stejně nejsou schopni plně vyčerpat všechny nabízené 

zdroje a že je pro ně návrh výhodný tím, že jim usnadňuje čerpání financí ze společného 

rozpočtu zjednodušením a uvolněním příslušných pravidel. Pravdou je, že snazší čerpání 

zdrojů v rámci strukturálních fondů je pro státy střední a východní Evropy velmi důležité. 

Navýšení prostředků samo o sobě by nemělo velký význam, pokud by kvůli přísnějším 

pravidlům státy na pomoc nedosáhly, protože by například nenašly dostatečné množství 

vlastních peněz potřebných pro spolufinancování projektů.

Tabulka 4: PROCENTO ČERPÁNÍ ALOKACÍ NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ 
V OBDOBÍ 2004-2006 K ZÁŘÍ 2007

Země S tru k tu rá ln í fondy Fond soudržnosti
M alta 69% 49%
S lov insko 68% 28%
Estonsko 66% 28%
M aď arsko 66% 23%
Polsko 57% 16%
Litva 56% 28%
S lovensko 55% 32%
Č eská  repub lika 46% 30%
Lotyšsko 45% 32%
Kypr 41% 40%

Zdroj: Měsíčník EU aktualit, č. 49, říjen 2007.

Tabulka 4 ukazuje, jak nové členské státy, které do Unie vstoupily v květnu 2004, 

čerpaly v období 2004-2006 prostředky ze strukturálních fondů i Fondu soudržnosti. 

Obecně není míra čerpání pomoci u nováčků příliš vysoká, Česká republika je třetí 

nejhorší u strukturálních fondů, z Fondu soudržnosti vyčerpala k září 2007 přibližně 30 % 

alokovaných zdrojů. Tyto údaje ale nelze přeceňovat, „podle pravidla N+2 budeme moci 

konečný účet vystavit až na konci roku 2008. Negativní průběžné výsledky silně ovlivňuje 

zvolený systém zpětného financování v ČR. V drtivé většině jsou totiž dotace poskytnuty
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až po skončení projektů z vlastních či půjčených zdrojů, což působí jako pojistka proti 
zneužití prostředků u fondů EU.“101

Během jednání o finančním rámci se tedy projevovaly názorové rozdíly mezi 

čistými plátci a příjemci, určitá rivalita byla zvýše zmíněných důvodů patrná i mezi 

nováčky ze střední a východní Evropy a dřívějšími největšími příjemci strukturální pomoci 

(Španělsko, Portugalsko a Řecko). Kompromis byl opět nalezen za cenu ústupků i různých 

speciálních opatření pro jednotlivé státy ELI. Strukturální pomoc je tak nadále určena 

i starším státům, těží z ní například i Lucembursko, nejbohatší země Linie. Pro regiony, 

které byly zasaženy statistickým efektem, byla zavedena přechodná opatření -  mohou 

nadále čerpat strukturální pomoc, která může v roce 2007 dosáhnout až do výše 80 % 

finančních prostředků, které daná země obdržela v roce 2006, a poté se bude postupně 
snižovat.

Především pro nové země je podstatné, že došlo k uvolnění pravidel pro čerpání 

prostředků. Zemím, jejichž HDP (per capita) bylo v období 2001-2003 nižší než 85 % 

průměru EU-25, přispěje Evropská unie v rámci projektů z EFRR a ESF až 85 % 

z konečné investované částky, a to včetně DPH. Ze společného rozpočtu bude také možné 

financovat jakékoli projekty týkající se bytového fondu, včetně sociálního bydlení. 

Novinkou je i to, že do roku 2010 došlo k modifikaci pravidla n+2 na n+3, o jeden rok se 

tak prodlouží lhůta na fakturaci jednotlivých projektů. Od roku 2011 se lhůta opět zkrátí 

na původní tři roky. Zároveň bylo dohodnuto, že v roce 2010 bude přehodnocen 

hospodářský růst nováčků a v případě výrazného tempa růstu jejich ekonomiky může dojít 

k navýšení příspěvků ze společného rozpočtu. Řada členských států také získala zvláštní 

příspěvky na konkrétní účely pro své regiony, což přispělo k přijetí konečné dohody (viz 

kapitola o jednáních během britského předsednictví).

Řešení základních problémů týkajících se strukturální pomoci (pro koho je pomoc 

určena a jak zajistit co nej efektivnější využití prostředků, které by vedlo ke zlepšení 

situace v zaostalých regionech) bohužel nový finanční rámec nepřinesl, dá se říci, 

že situaci v některých ohledech spíše zkomplikoval. Kladně hodnotíme zjednodušení 

pravidel a snazší čerpání pomoci především pro chudší členy Unie, diskutabilní ale zůstává 

to, že polovina strukturální pomoci směřuje do bohatších zemí. Místo úzkého zaměření 

a koncentrace prostředků na potřebné regiony tak dochází k částečnému rozmělnění

101 Česko je  mezi nejhoršími státy v čerpání ze strukturálních fondů EU. In: Měsíčník EU aktualit, č. 49 říjen 
2007, str. 3.
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finančních prostředků, které by mohly být využity mnohem efektivněji. Znovu nezbývá 

než připomenout fakt, že evropský rozpočet není jen ekonomickým nástrojem, který má 

podpořit růst hospodářství a hladké fungování EU, aleje především výsledkem politických 

debat a diskuzí, jehož prostřednictvím jsou prováděny politiky Unie a zároveň 

přerozdělovány prostředky mezi členskými státy.

94



Rigorózní práce Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu: cesta k efektivnímu využití společných financí?

4. FINANČNÍ RÁMEC 2007-2013: ZHODNOCENÍ A DALŠÍ 
VÝVOJ

Jednání o finanční perspektivě na období 2007-2013 nebyla jednoduchá, 

výsledného kompromisu se podařilo dosáhnout jen za cenu četných ústupků ze strany 

mnoha aktérů. V předchozích kapitolách jsme analyzovali průběh jednání o rozpočtu 

nároky 2007-2013 i postoje členských států ke klíčovým problémům. Nyní zhodnotíme 

výsledek, na kterém se státy dohodly, a odpovíme například na tyto otázky: Je nový 

finanční rámec nástrojem, který podpoří hospodářský růst Unie a pomůže najít řešení 

problémů, před kterými Unie v současnosti stojí? Odráží cíle a úkoly, které si členské státy 

vytyčily? Přináší nový finanční rámec výrazné změny a jsou podstatné změny vůbec 
potřebné?

4.1 FINANČNÍ RÁMEC 2007-2013: ROZPOČET PRO UNII 
21. STOLETÍ?

„Rozpočet EU je ve své dnešní podobě historickým reliktem. Výdaje, příjmy 

a postupy jsou v rozporu se současným i budoucím stavem integrace.“102 Takto ohodnotila 

Sapirova zpráva rozpočet Evropské unie v roce 2003. Ten je kritizován i dalšími odborníky 

a aktéry za svou strukturu, neefektivnost a zastaralost. Podařilo se ale v novém 

programovacím období 2007-2013 odstranit negativní prvky a modernizovat dostatečným 
způsobem rozpočet EU?

Evropský rozpočet je velmi komplexní téma, a nelze se proto zaměřit jen 

na ekonomickou rovinu, celou problematiku je třeba vnímat i v kontextu politickém 

a historickém. V první části této práce jsme se zabývali vývojem příjmů i výdajů rozpočtu 

a zmínili jsme se také o jednotlivých finančních rámcích. Během let došlo k různým 

změnám a reformám, které měly často pozitivní dopad, někdy s sebou ale přinesly i další 

zkomplikování situace (např. reformy SZP, podpora zaostalých regionů, snaha o řešení

02 SAPIR André. An Agenda for a Growing Europe. [online] 2003 [cit. 2007-09-01]. Str. 162. 
http:/Av\vw. euractiv.com/ndbtext/innovation/sar> irrenort.pdf.
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nadměrného finančního zatížení čistých plátců atd.). Některé problémy mají svůj původ již 

v počátcích evropské integrace a dlouhodobě se je nedaří řešit. Názory, že ani přezkum 

rozpočtu nemůže přinést jednoduché východisko a výrazné zlepšení situace, proto nejsou 

ojedinělé.

Evropská unie se totiž potýká nejen s aktuálními výzvami (stárnutí populace, 

globalizace, začlenění států střední a východní Evropy), ale i s dlouhodobými problémy, 

jejichž řešení se neustále odkládá a tím i dále komplikuje. Kamenem úrazu jsou navíc 

často klíčové otázky podstaty a směřování evropské integrace, což situaci rozhodně 

neusnadňuje -  postoje členských států k budoucnosti Unie jsou velmi různorodé, a proto 

není lehké najít společné řešení. I to je jedním z důvodů, proč je tak těžké překonat již 

zažité status quo a podniknout radikální změnu, která by Unii prospěla. Je mnohem snazší 

zavést nějakou novou politiku, či přijmout nové opatření, než se vzdát dříve získaných 

výhod, či dokonce zrušit politiku, která funguje již několik let, resp. desetiletí (to částečně 

vysvětluje například neochotu některých států ohledně přesunutí společné zemědělské 

politiky na národní úroveň nebo jejího spolufinancování).

Rozšíření z let 2004 a 2007 bývá často uváděno jako jedna z hlavních výzev 

nového finančního rámce. Potřeba integrovat nové členy a podpořit regionální rozvoj i růst 

ekonomik těchto zemí s sebou samozřejmě nese zvýšené nároky na finance EU. V této 

souvislosti ale například M. Kolling upozorňuje na to, že „rozšíření nezpůsobilo konflikt 

týkající se distribuce, ale zvýraznilo již existující konflikty a vytvořilo situaci, která 

otevřela nové možnosti změnit zavedenou cestu a znovu diskutovat o struktuře 

rozpočtu." Cílem zemí, které se snažily o změnu (v případě strukturální pomoci to byly 

Španělsko, Itálie, Portugalsko a Řecko), totiž nebylo v prvé řadě snížení finančních 

prostředků pro nováčky, ale zachování výhod, kterých zmíněné státy dosud využívaly. 

I v dalších oblastech se většinou do diskuze s velkým úsilím zapojovali právě starší 

členové EU, kteří nechtěli přijít o výhody, jež v minulosti získali. Proto je rozpočet „spíše 

odrazem politických preferencí a dřívějších kompromisů, než nástrojem maximalizujícím 

prosperitu"103 104.

Struktura finančního rámce se v průběhu let také příliš nezměnila. Evropská komise

103 KOLLING Mario. Explaining negotiations on financial perspectives 2007-2013: actors and institutions.
How didNew Member States do? [online] 2006 [cit. 2007-12-01]. Str. 6.
http://aei.pitt.edu/6132/0 l/gradconf06 koelling.pdf.

104 SCHNEIDER, Ondřej. EU Budget Dispute -  A Blessing in Disguise? [online] 2007 [cit. 2007-10-15],
Str. 1. http://ies.fsv.cuni.cz/storage/publication/2097 wp2007 14 schneider.pdf.
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sice ve svém návrhu na období 2007-2013 přejmenovala jednotlivé okruhy a přeskupila 

výdaje rozpočtu, čímž chtěla zdůraznit potřebu zvýšit investice na podporu 

konkurenceschopnosti a růstu v Unii. Tento krok ale velkou změnu nepřinesl, spíše 

znesnadnil porovnání nového finančního rámce s předchozím. Následující grafý ukazují 

rozdělení výdajů podle jednotlivých finančních perspektiv na období 2000-2006 a 2007- 

2013. Je z nich patrné, že se objem prostředků určených na zemědělství vletech 2007- 

2013 mírně sníží a okruh Udržitelný růst se tak stane největší položkou rozpočtu. Ten 

slučuje výdaje na podporu konkurenceschopnosti (dříve byly zahrnuty v okruhu Vnitřní 

politiky) s prostředky určenými na politiku soudržnosti. K radikálním změnám, které 

navrhla například Sapirova zpráva, ale nedošlo.

Graf 8: SROVNÁNÍ FINANČNÍHO RÁMCE 2000-2006 A 2007-2013

FINANČNÍ RÁMEC 2000-2006 (EU-25)

44,7%

o  Zemědělství

■  S trukturá ln í operace

□  Vn itřní politiky

□  Působení navenek

■  Správa

□  Rezervy

■  P ře d s tu p n i pom oc

□  Rozšíření
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FINANČNÍ RÁMEC 2007-2013 (EU-27)

O Udržitelný růst

■  Ochrana přírodních zdrojů

□  Občanství, svoboda, 
bezpečnost a právo

□  EU jako globální hráč

■  Správní náklady

□ Náhrady

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Agenda 2000.
Evropský parlament, Rada, Komise. Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (2006/C 139/01).

Rozpočet Unie má několik úkolů -  pomáhá zajistit hladké fungování Evropské unie 

(obsahuje tedy prostředky na administrativní výdaje i na jednotlivé politiky EU), zároveň 

je ale vnímán také jako prostředek, který vyrovnává nevýhody současného nastavení 

programů a postupů pro některé státy. O. Schneider to potvrzuje, když říká, že rozpoěet 

EU „nebyl vytvořen jako nástroj s cílem zlepšit konkurenceschopnost EU nebo zvýšit její 

růst [...]. Rozpočet je spíše používán jako politický nástroj odškodňující země, které byly 

poškozeny některými politikami EU, nebo se obávaly, že by mohly být poškozeny.“105

Evropský rozpočet je často právem kritizován, protože nepodporuje dostatečně cíle, 

které si členské státy určily (například priority obsažené v Lisabonské agendě). Nelze jej 

označit za efektivní rozpočet pro Unii 21. století, protože jeho struktura neodpovídá 

potřebám Unie a alokace výdajů není správně zacílená a dostatečně efektivní. Přitom právě 

společný rozpočet by mohl výrazně pomoci při řešení současných problémů Unie 

a podpořit růst a konkurenceschopnost států EU -  Unie potřebuje nastartování své 

ekonomiky i další výrazné změny a reformy, aby mohla efektivně čelit výzvám, před 

kterými stojí.

Na druhou stranu je ale třeba vyzdvihnout to, že se členové Unie na společném 

rozpočtu vůbec dokázali dohodnout. Vezmeme-li v úvahu počet zapojených aktérů

105 SCHNEIDER Ondřej. EU Budget D ispute- A Blessing in Disguise? [online] 2007 [cit. 2007-10-15], Str.
12-13. http://ies.fsv.cuni.cz/storage/publication/2097 wp2007 14 schneider.pdf.
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(členské státy, EK, EP atd.), různorodost a protichůdnost jejich zájmů a priorit i fakt, 

že rozpočet musí být odsouhlasen jednomyslně, lze přijetí nového finančního rámce 

hodnotit kladně -  i přes četné výhrady k jeho efektivitě a cílům. Jak jsme již zdůraznili, 

především pro nováčky byla dohoda v dostatečném časovém předstihu velmi důležitá, 

protože tak získali potřebný prostor pro přípravu dokumentů požadovaných pro čerpání 
strukturální pomoci.

4.2 OBSAH DOHODY A DALŠÍ VÝVOJ

Finanční perspektiva přináší na roky 2007-2013 rozpočet ve výši 864 316 milionů 

EUR, tj. 1,048 % HNE) EU v položkách na závazky (v cenách roku 2004). Komise 

původně navrhla rozpočet ve výši 1 025 035 milionů EUR, tj. 1,26 % HND EU 

v položkách na závazky. Během jednání o podobě budoucí finanční perspektivy ovšem 

došlo k podstatným škrtům především v oblasti určené pro podporu konkurenceschopnosti 

a růstu v EU (podokruh la) a výrazné snížení se týkalo i prostředků pro nové členské státy 

(v rámci podokruhu lb a výdajů na rozvoj venkova v okruhu 2). O. Schneider ktomu 

dodává, že „vítězi jednání byly Francie a SZP. Zatímco rozpočet „pro 

konkurenceschopnost" byl snížen o plných 59 mld. EUR (v období 2007-2013) a výdaje 

v rámci fondů soudržnosti o dalších 30 mld. EUR, výdaje na zemědělství se téměř 
nepohnuly, snížily se o 8 mld. EUR“106.

Zvýšit výdaje na konkurenceschopnost se snažil Evropský parlament, který odmítl 

dohodu členských států z prosince 2005. Po trialogu a nalezení konečného kompromisu 

byl finanční rámec oproti verzi z konce prosince 2005 navýšen o 4 miliardy, které budou 

určeny převážně na plnění lisabonských cílů. Čisté zvýšení rozpočtu bylo ale o něco nižší 

(necelé 2 miliardy), objem financí tedy vzrostl z 862 mld. na 864 mld. EUR, další prostor 

ve výši přibližně 2 miliardy vznikl díky vyvedení Rezervy pro mimořádné události mimo 

finanční rámec a snížením administrativních nákladů Komise.

Výdaje na konkurenceschopnost (jeden z klíčových prvků Lisabonské strategie), 

na které je v období 2007-2013 vyčleněno přibližně 74 miliard EUR, tak byly v konečné 

fázi navýšeny o 2,1 miliard EUR -  prostředky byly rozděleny na transevropské sítě

SCHNEIDER, Ondřej. EU Budget Dispute - A Blessing in Disguise? [online] 2007 [cit. 2007-10-15], 
Str. 13. http://ies.fsv.cuni.cz/storage/publication/2097 wp2007 14 schneider.pdf.
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(500 mil. EUR), celoživotní vzdělávání (800 mil. EUR), výzkum (300 mil. EUR), 

konkurenceschopnost a inovace (400 mil. EUR) a na sociální politiku (100 mil. EUR). 

Dále se zvýšily i výdaje určené na politiku soudržnosti, ochranu a řízení přírodních zdrojů, 

další položky zahrnovaly činnosti týkající se mládeže, kultury, zdraví a spotřebitelů, jistý 

nárůst zaznamenal i okruh EU jako globální hráč. Největší částky z dodatečných financí 

tedy směřovaly na podporu konkurenceschopnosti Unie a také chudším státům EU, což lze 
jistě hodnotit kladně.

Toto zvýšení je výrazem snahy alespoň částečně vylepšit „škody“, které vznikly 

během vyjednávání o finančním rámci -  největší škrty se totiž týkaly právě nováčků 

a výdajů v rámci podokuhu la. Jednání z prosince 2005 vedla ke snížení výdajů na růst 

a konkurenceschopnost o téměř 59 miliard EUR, v podokruhu Soudržnost pro hospodářský 

růst a zaměstnanost o 36 miliard (oproti původnímu návrhu Komise z února 2004). 

Výsledné navýšení o několik miliard EUR bylo tedy spíše malou náplastí a snahou alespoň 
trochu vylepšit konečný výsledek.

Prostředky na politiku soudržnosti dosahují v celém sedmiletém období 308 miliard 

EUR, tj. 36 % všech výdajů. Největší část těchto financí směřuje na cíl podporující 

konvergenci, z něhož čerpají chudší země (z řad nových i starších členů EU), další finance 

jsou vyčleněny na cíl regionální konkurenceschopnost, který je určen pro všechny státy 

bez ohledu na jejich relativní bohatství. Nejmenší část představuje cíl teritoriální 

spolupráce, je na něj vyhrazeno 14 miliard EUR. Rozdělení prostředků v rámci tohoto 

podokruhu není ideální, místo úzkého zaměření na zaostávající regiony totiž dochází 

k rozmělnění pomoci poskytnutím prostředků i bohatým státům a k zbytečnému 

přerozdělování financí, které by mohlo místo na evropské úrovni probíhat na úrovni 

národní. Dochází tak k určité paradoxní situaci, kdy čistí přispěvatelé (tj. bohaté státy 

Unie) dostávají v rámci cíle 1 část evropských peněz na podporu svých zaostávajících 

regionů. „Ale tyto země na tom trvají, protože se ocitají samozřejmě nejen pod tlakem 

takovýchto regionů, ale protože tak zároveň snižují své platby čistých příspěvků.“1071 když 

množství peněz určené pro chudé (především nové) země EU je podle finančního rámce 

nižší než původně navrhovala Komise, hodnotíme kladně změnu podmínek pro čerpání 

pomoci, která chudším státům usnadňuje využití finančních výhod vyplývajících

PELKMANS Jacques, CASEY Jean-Pierre. Can Europe deliver growth? The Sapir Report and Beyond.
CEPS Policy BriefNo. 45. [online] 2004 [cit. 2007-10-29]. Str. 416^417.
http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item id=1092.
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ze společného rozpočtu.

Ani okruh 2 (Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi) nového finančního 

rámce se bohužel nevyhne kritice -  objem výdajů na společnou zemědělskou politiku 

se totiž výraznějším způsobem nezmenšil. Na druhou stranu je ale patrné, že v této oblasti 

dochází během zmíněného období k pozvolnému snižování výdajů a zároveň se mírně 

zvyšuje poměr výdajů na rozvoj venkova. Nelze opomenout ani fakt, že společná 

zemědělská politika je průběžně stále reformována -  dochází k postupnému přesunu 

od podpory produkce k přímým platbám pro zemědělce. Tato změna ale bezpodmínečně 

neznamená, že by byly ušetřeny veřejné finance. Na to, že reformovaná společná 

zemědělská politika nemusí být nutně levnější (spíše je tomu naopak), upozorňuje i řada 
odborníků.

SZP je také analyzována v rámci přezkumu rozpočtu 2008/2009, není ale předem 

jisté, zda a jak se její nastavení posune. Jednak proto, že výrazná reforma této politiky 

právě probíhá, zadruhé proto, že některé státy nejsou nakloněny dalším velkým změnám. 

I když přesvědčeného odpůrce reforem SZP, J. Chiraca, nahradil v prezidentském křesle 

N. Sarkozy, který naznačil jistý posun francouzského postoje k dané problematice, 

neznamená to, že by Francie přijala jakékoli řešení. Jak jsme již zmínili, problémy mohou 

působit i nové členské státy, které zatím nevyužívají plně výhody plynoucí ze SZP. 

Otázkou totiž zůstává, jaké pozice zaujmou tito členové EU, až bude třeba, aby se vzdali 

části právě získaných finančních prostředků -  budou například ochotni vrátit se zpět ke 

spolufinancování zemědělství ve chvíli, kdy obdrží finanční podporu Unie v plné míře? 

Z dosud dostupných informací a veřejné konzultace vyplývá, že takovéto kroky rozhodně 

nebudou dělat s velkým nadšením (viz dále).

Okruhy 3 a 4 (Občanství, svoboda, bezpečnost a právo a EU jako globální hráč) 

zaznamenaly oproti původnímu návrhu Komise výrazné snížení prostředků (o přibližně 

40 %, resp. 50 %). Jsou to opět oblasti, ve kterých členské státy nebojovaly tvrdě o své 

vlastní výhody, a proto bylo nej snazší, provést zde škrty. Co se administrativy týče, 

neprošel původní návrh Komise přiřadit administrativní výdaje EK k okruhům, do kterých 

tematicky spadají. Správní výdaje tak nezaznamenaly výraznější změny, jejich objem 

pro další sedmileté období zůstane v porovnání s předchozí finanční perspektivou 
víceméně konstantní.

Během jednání o finančním rámci se řešily i otázky příjmů společného rozpočtu
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a problém nadměrných příspěvků některých států. V obou případech není výsledek plně 

uspokojivý -  u čistých bilancí členů EU je možnost změny spojena s novým nastavením 

výdajové strany rozpočtu, které ale není do roku 2013 možné. Proto přinesl konečný 

kompromis spíše zkomplikování dosavadní situace než zjednodušení a zefektivnění celého 

systému. I otázka britského rabatu proto bude předmětem přezkumu 2008/2009. Co se 

příjmů společného rozpočtu týče, nebyla nalezena potřebná shoda pro nové řešení 

(například zavedení nějaké daně jako doplňujícího zdroje financování EU), dosavadní 

systém založený na tradičních vlastních zdrojích, odvodu na základě DPH a především 

na příspěvcích odvozených z výše HND jednotlivých členů zůstal zachován.

4.3 FINANČNÍ RÁMEC 2007-2013: DOPADY PRO ČESKOU 
REPUBLIKU

Česká republika je od svého vstupu do Evropské unie v květnu 2004 čistým 

příjemcem, ze společného rozpočtu tedy formou různých programů a politik dostává více 

peněz, než do něj odvádí. I když samozřejmě nesmíme zapomenout na to, že členství 

v Unii přináší také řadu jiných výhod, zaměříme se nyní především na zhodnocení 

finančních dopadů perspektivy 2007-2013 pro ČR.

Priority České republiky byly stanoveny v Reflexi ČR ke Sdělení Evropské komise 

k finanční perspektivě Evropské unie na léta 2007-2013 a v Návrhu pozic ČR pro jednání 

o finanční perspektivě EU na léta 2007-2013 i v příslušných usneseních vlády. Česká 

republika se snažila o maximalizaci svých výhod, podporovala tedy především navýšení 

prostředků určených na strukturální pomoc pro chudší oblasti EU a na rozvoj venkova 

v rámci SZP. Prosazovala i naplňování lisabonských cílů v oblasti konkurenceschopnosti 

a zaměstnanosti, především co se týče zvýšení výdajů na vědu, výzkum, inovace 

a vzdělávání. Spolupracovala také v rámci různých zájmových skupin (např. Visegrádská 

čtyřka) s ostatními státy EU. I když se snažila obhájit své zájmy, byla za cenu včasného 

přijetí dohody ochotna udělat určité ústupky. Velmi důležité totiž bylo získat dostatek času 

na vytvoření potřebných dokumentů, bez kterých nelze pomoc ze společného rozpočtu 

čerpat. Zároveň se jako přínosnější jevilo souhlasit s nižším objemem výdajů v rámci 

strukturální pomoci výměnou za zjednodušení a uvolnění pravidel pro čerpání finančních 

prostředků z této části rozpočtu. Pozice České republiky tak nebyla dána pouze výchozími

102



Rigorózní práce Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu: cesta k efektivnímu využití společných financí?

požadavky, ale během jednání se formovala vlivem různých koalic států a navržených 

řešení. Stejně jako ostatní země se tak Česká republika snažila obhájit své základní 

požadavky a zároveň ukázala ochotu přispět ke společnému kompromisu.

Z konkrétních kroků, které prosazovala, se v konečném dokumentu objevilo 

například opatření umožňující hradit DPH projektů ze strukturálních fondů či možnost 

převádět do následujících dvou let (původně byla tato lhůta o rok kratší) závazky Fondu 

soudržnosti, které byly pozastaveny v důsledku neplnění povinností v rámci procedury 
nadměrného deficitu.

Obecně je dosažení dohody pro Českou republiku velmi kladným faktorem, 

pozitivní je i ekonomický dopad finančního rámce. „Od začátku členství České republiky 

v EU v květnu 2004 do konce června 2007 jsme do společné kasy zaslali 94 mld. Kč 

a získali z ní 112,3 mld. Kč, naše souhrnná čistá pozice tak dosud činí 18,3 miliard Kč.“108 

Výši příjmů ČR ze společného rozpočtu i odvodů do něj (od roku 2004 do června 2007) 
ukazuje následující tabulka.

Tabulka 5: VÝVOJ ČISTÉ POZICE ČR VŮČI ROZPOČTU EU OD ROKU 2004 
DO POLOVINY ROKU 2007

2005 2005 2006 1.1.2007-30.6.2007 2004-30.6.2007
mil € mil € mil € mil € mil€

Příjmy z rozpočtu EU
Předvstupní nástroje 157,1 72,2 90,4 15,0 334,6
Zemědělství 90,8 398,1 503,5 468,4 1 460,8
Strukturální akce 193,4 212,1 468,3 118,6 992,5
Vnitřní politiky 26,9 59,5 52,1 3,4 142,0
Kompenzace 332,3 300,0 201,9 0,0 834,2
Celkové příjmy z rozpočtu EU 800,4 1 041,9 1 316,2 605,4 3 764,0

Platby do rozpočtu EU
tradiční vlastní zdroje (cla) 58,9 136,7 149,0 88,3 432,9
Zdro j z DPH 78,6 140,9 173,7 90,9 484,1
Zdroj z HND 365,1 607,1 667,5 315,6 1 955,4
Rezervy 1,0 1,2 0,0 0,0 2,1
Korekce VB 50,6 73,7 80,2 35,3 239,7
Celkové platby do rozpočtu EU 554,2 959,5 1 070,5 530,1 3 114,3

Čistá pozice vůči rozpočtu EU 246,2 82,4 245,7 75,3 649,7

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské 
unie za první pololetí roku 2007.

Úpravy aut.

108 Česko čistým příjemcem z EU i v prvním pololetí 2007. In: Měsíčník EU aktualit, č. 48, září 2007, str. 3.
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I v období 2007-2013 zůstává Česká republika čistým příjemcem za celé sedmileté 

období, v přepočtu na hlavu dokonce získá z evropského rozpočtu nejvyšší podporu 

ze všech zemí Unie (330 EUR). Nejvíce prostředků obdrží v rámci strukturální politiky 

a politiky soudržnosti. Strop příjmů v této oblasti byl nakonec stanoven na 3,4293 % HDP, 

což představuje při mírné variantě hospodářského růstu přibližně 23,7 mld. EUR za celé 

sedmileté období (v cenách roku 2004). Jedna třetina těchto prostředků bude směřovat 

na projekty v rámci Fondu soudržnosti, zbytek prostředků může být vyčerpán 

prostřednictvím strukturálních fondů. Tato čísla představují pouze určité limity, které 

mohou být v roce 2010 při výraznějším růstu české ekonomiky ještě navýšeny. Důležitou 

roli bude při čerpání prostředků ze společného rozpočtu hrát i schopnost České republiky 

připravit kvalitní projekty a získat tak co nejvyšší objem nabízených financí. Dále ČR 

za celé sedmileté období obdrží 200 milionů EUR pro hlavní město Prahu (v rámci 

strukturálních fondů, ale nad limit 3,4293 % HDP). Velkým přínosem je i uvolnění 

pravidel čerpání strukturální pomoci, které České republice usnadní přístup k finančním 
zdrojům EU.

V oblasti zemědělství získá Česká republika přibližně 6,3 mld. EUR, z nichž 

přibližně tři pětiny budou určeny na přímé platby a tržní výdaje, zbytek na rozvoj venkova. 

V rámci přímých komunitámích programů EU zaměřených na podporu vědy, výzkumu, 

školství, kultury, malého a středního podnikání atd. může do ČR směřovat dalších 720 

milionů EUR. Záleží ale i na tom, jak bude Česká republika se svými projekty úspěšná, 

rozdělení prostředků v rámci komunitámích programů totiž probíhá přímo z Bruselu, 

finance nejsou předem určeny jednotlivým státům.

Pokud Česká republika dokáže využít možností, které jí finanční rámec 2007-2013 

nabízí, může získat v následujícím období až pětinásobek prostředků oproti rokům 2004- 

2006. Příspěvky z evropského rozpočtu mohou dosáhnout až 3 % HND ČR, což rozhodně 

není zanedbatelná položka. Otázkou tedy zůstává, jak Česká republika splní potřebné 

kroky a zda přispěje k maximálnímu využití nabízené pomoci, či promarní šanci získat 

finanční prostředky z EU. Důležitá také bude schopnost příslušných subjektů 

spolufinancovat projekty v rámci programů stmkturální pomoci -  nastavení pravidel v této 

oblasti ale napomáhá využití finančních prostředků. Před Českou republikou se tak otvírá 

neopakovatelná šance nastartovat svou ekonomiku a podpořit růst i konvergenci svého
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hospodářství.

Kromě objemu peněz, které ČR získá, je důležitý také obecný dopad finančních 

prostředků na českou ekonomiku. Ten by se měl projevit například zrychlením tempa 

ekonomického růstu, vytvářením nových pracovních míst, zlepšováním životní úrovně 

občanů CR, snižováním míry nezaměstnanosti atd. Nelze proto plně souhlasit s názorem, 

že „rozpočet EU ve své současné podobě představuje pro většinu zemí neutrální faktor 

a zrychlí ekonomiky nových členských států jen okrajově.“109 I když evropský rozpočet 

nepřispěje výrazným způsobem přímo ke zrychlení hospodářství jednotlivých států (což 

vzhledem kjeho velikosti a charakteru ani není jeho cílem), má velmi kladný vliv 

na zlepšení situace v chudších členských státech a může (spolu s dalšími kroky) do jisté 

míry přispět k růstu hospodářství. Obecně lze tedy celkové dopady finančního rámce 

2007-2013 pro Českou republiku hodnotit pozitivně, důležité ovšem bude, jak ČR dokáže 
využít šance, která sejí nabízí.

109 SCHNEIDER, Ondřej. EU Budget Dispute -  A Blessing in Disguise? [online] 2007 [cit. 2007-10-15], 
Str. 29. http://ies.fsv.cuni.cz/storage/publication/2097 wp2007 14 schneider.pdf.
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5. PŘEZKUM ROZPOČTU

Během zasedání Evropské rady v prosinci 2005 se členské státy dohodly, 

že v letech 2008/2009 proběhne přezkum rozpočtu, který bude zahrnovat příjmovou 

i výdajovou stranu společného financování. Prohlášení č. 3 k interinstitucionální dohodě 

ze dne 17. května 2006 doslova vyzývá Evropskou komisi ktomu, aby provedla 

hloubkový přezkum zaměřený „na všechny aspekty výdajů EU, včetně společné 

zemědělské politiky, a zdrojů, včetně úlevy pro Spojené království, a k následnému podání 

zprávy v letech 2008/09“no. Tento krok by tedy měl přispět k přeformulování dosavadních 

principů financování Evropské unie a umožnit efektivnější a přehlednější hospodaření 
se společnými prostředky.

Může ale přezkum vyústit v opravdovou reformu financování EU, nebo je jen 

nástrojem, který umožnil urovnání sporů a nalezení dohody o finančním rámci na roky 

2007-2013, a povede pouze ke kosmetickým změnám, které nebudou mít na hospodaření 

s prostředky EU žádný významnější dopad? Nebo je dokonce snaha o reformu rozpočtu 

nadbytečným krokem, který není v současné době vůbec potřebný? A jak se k dané 

problematice staví jednotlivé členské státy? Na tyto otázky odpovíme v následující 
kapitole.

5.7 SDĚLENÍ KOMISE -  REFORMOVAT ROZPOČET\ ZMĚNIT 
EVROPU

Dne 12. září 2007 vydala Evropská komise sdělení Reformovat rozpočet, změnit 

Evropu (Dokument o veřejné konzultaci v souvislosti s přezkumem rozpočtu na období 

2008/2009). Komise tak zahájila veřejnou konzultaci o příjmových i výdajových prioritách 

rozpočtu EU a zároveň tímto krokem spustila proces reformy financování Evropské unie.

Předseda Evropské komise José Barosso při příležitosti zahájení veřejné konzultace 

řekl: „Zahajujeme dnes otevřenou diskusi o výdajových prioritách, při které neexistují 

žádná tabu, ani pokud jde o politiku financování. [...] Je to pro nás příležitost začít znovu, 110

110 Evropská parlament, Rada, Komise. Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou 
a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, [online] 2006 [cit. 2008-08-12], 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:139:0001:0017:CS:PDF.
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podívat se, na co bude v příštích letech třeba finanční prostředky vynaložit a kde je 

vzít.“m Zdůraznil tak, že Komise je otevřena změnám a reformám, které Evropská unie 

opravdu potřebuje. V podobném duchu se vyjádřila i Dalia Grybauskaité, komisařka 

pro rozpočet, když uvedla: „Vyzýváme všechny zainteresované subjekty, aby se účastnily 

diskuse o budoucích úkolech a o co nej efektivnějším využití finančních prostředků EU. 

[...] Tato konzultace, kterou Komise zahájila bez jakýchkoli předsudků, by měla připravit 

půdu pro obnovení shody o budoucích prioritách politik a o způsobu jejich financování. 

Každé euro, které se na evropské úrovni vynaloží, musí přinést evropským občanům 

a daňovým poplatníkům maximální přidanou hodnotu.“* 112

Evropská komise ve svém sdělení upozorňuje na to, že přezkum rozpočtu nemá být 

vnímán jako příprava nového finančního rámce na období po roce 2013 (to bude úkolem 

příští Komise). Přezkum rozpočtu ale chápe spíše jako jedinečnou příležitost zamyslet se 

nad tím, co dnešní Unie potřebuje, a určit, jak by měl vypadat rozpočet umožňující 

Evropské unii řešit problémy, před kterými stojí. Komise si je vědoma toho, že sestavit 

takový rozpočet zabere určitý čas a nebude to jednoduchý úkol. I proto klade důraz na to, 

že výsledkem přezkumu nebude stanovení výše a podrobného členění rozpočtu. „Bude 

spíše dána struktura a zaměření budoucích priorit výdajů z pohledu přidané hodnoty a co 

nej efektivnějších výsledků. Bude rovněž posouzeno, jak rozpočet funguje, jak dosáhnout 

správné rovnováhy mezi kontinuitou a reakcemi na nové výzvy i to, zda by měly být 

finance spravovány jinak. V neposlední řadě bude v rámci přezkumu rozpočtu znovu 

možnost posoudit zdroje potřebné k financování politik EU.“113

Mnohé členské státy (a není to vůbec překvapující) ovšem přirozeně během 

přezkumu hájí své zájmy, protože nový finanční rámec se bude vytvářet právě na základě 

pravidel sestavených během přezkumu. Proto jsou ve svých názorech spíše konzervativní 

a snaží se pro sebe z přezkumu získat co nejvíce. Většina z nich navíc požaduje, aby 

změny dohodnuté během přezkumu neměly vůbec vliv současný finanční rámec na roky 

2007-2013.

niReformovat rozpočet, změnit Evropu. Zahájení konzultace o přezkumu rozpočtu na období 2008/2009. 
[online] 2007 [cit. 2008-01-04],
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1302&format=HTML&agedU&language=:C

S&guiLanguage=en.
112 Ibidem.
113 Evropská komise. Sdělení Komise. Reformovat rozpočet, změnit Evropu. Dokument o veřejné konzultaci 

v souvislosti spřezkumem rozpočtu na období2008/2009. SEK(2007) 1188 v konečném znění, [online] 
2007 [cit. 2008-08-14], Str. 2.
http://ec.europa.eu/budget/reform/librarv/issue paper/consultation naper cs.pdf.
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Přezkum rozpočtu by se tedy měl zabývat všemi důležitými aspekty společného 

financování Unie a dotknout se všech oblastí, které se v minulosti nedařilo vyřešit, aniž by 

cílem celého procesu bylo dohodnout se na novém finančním rámci. Tento přístup má své 

výhody i nevýhody. To, že neexistuje přímý tlak na vytvoření nové finanční perspektivy 

může přispět k větší názorové otevřenosti a k hlubší diskuzi o možných řešeních. Pokud se 

jednotliví aktéři oprostí od upjaté snahy vnímat rozpočet jako nástroj přerozdělování peněz 

(což je pochopitelně spojeno se snahou o tzv. juste retour neboli spravedlivé vracení) 

a dokáží se na rozpočet podívat z globální perspektivy, může reforma společných financí 

přinést opravdové změny a výraznou reformu. Otázkou ale zůstává, nakolik se především 

členské státy budou schopny podívat na rozpočet žňového úhlu pohledu. Mnohem 

pravděpodobnější bohužel je, že se opět soustředí na své čisté rozpočtové bilance a při 

přezkumu se budou snažit změny spíše minimalizovat než maximalizovat.

Podle příspěvků z veřejné konzultace můžeme již nyní říci, že většina členských 

států vnímá přezkum rozpočtu opravdu spíše jako proces, v jehož pozadí stojí příprava 

nového finančního rámce, než čistě jako nástroj důkladné reformy společného financování. 

Nebude proto lehké najít takový kompromis, který by vyhovoval všem. Výsledné řešení 

bude s velkou pravděpodobností nalezeno jen za cenu ústupků všech aktérů (nejen 

členských států, ale například i jednotlivých institucí). Nedá se tedy očekávat, že by 

budoucí rozpočet byl sestaven na základě jednoduchých pravidel a neobsahoval žádné 

výjimky a výhody pro některé státy. Opět se tak potvrzuje naše hypotéza, že společný 

rozpočet Unie není efektivní, protože je výsledkem politické dohody stran, které mají 

odlišné preference. A ani přezkum rozpočtu s velkou pravděpodobností nepřinese potřebné 

důkladné změny, protože jednotliví aktéři budou opět hájit své zájmy s cílem 

maximalizovat svůj vlastní prospěch. Případné modifikace se navíc budou týkat až nového 

finančního rámce po roce 2013.

Evropská komise zahájila svým sdělením z 12. září 2007 veřejnou konzultaci, 

do které se mohli zapojit všichni, kdo chtěli k přezkumu rozpočtu vyjádřit svůj názor -  

konzultace byla určena nejen členským státům a institucím či orgánům Unie, ale i různým 

zájmovým skupinám, think tankům a občanům Evropské unie. Příspěvky do konzultace 

bylo možno zasílat do 15. června 2008 (díky velkému zájmu o danou problematiku bylo 

datum prodlouženo z původního 15. dubna) a všechny příspěvky jsou zveřejněny 

na internetové stránce http://ec.europa.eu/budget/reform/index en.htm. Dne 18. listopadu
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2008 budou výsledky veřejné konzultace představeny na konferenci v Bruselu.

Komise ve svém sdělení Reformovat rozpočet, změnit Evropu vyzvala všechny 
aktéry, aby se vyjádřili k následujícím tématům:

1. Ukázalo se, že je rozpočet EU dostatečně schopný reagovat na měnící se potřeby?

2. Jaký je správný poměr mezi potřebou stability a flexibility víceletých finančních rámců?

3. Odpovídají nové politické výzvy, které jsou zde (ve zmíněném dokumentu -  pozn. aut.) 

uvedené, hlavním problémům, se kterými se musí Evropa v nadcházejících desetiletích 
vyrovnat?

4. Která kritéria by měla být použita, aby bylo zajištěno, že je efektivně uplatněna zásada 

evropské přidané hodnoty?

5. Jak by měly výdajové priority správně odrážet cíle politiky? Jaké změny jsou potřebné?

6. V jakém časovém horizontu by měly být takové změny orientace provedeny?

7. Jakým způsobem je možné zlepšit účinné a účelné plnění rozpočtu?

8. Měla by být ještě dále posílena transparentnost a odpovědnost v oblasti rozpočtu?

9. Může zvýšená flexibilita pomoci maximalizovat co nej efektivnější využití výdajů EU 

a schopnost rozpočtu EU reagovat na politické změny?

10. Z jakých zásad by měla vycházet příjmová stránka rozpočtu a jak by měly být tyto 
zásady převedeny do systému vlastních zdrojů?

11. Existuje ještě důvod pro zachování opravného či vyrovnávacího mechanismu?

12. Jaký vztah by měl být mezi občany, politickými prioritami a financováním rozpočtu 
EU?

Z výše zmíněného je zřejmé, že Evropská komise při přezkumu rozpočtu opravdu 

odložila všechna tabu a snažila se neopomenout žádnou oblast financování Unie. Některé 

členské státy odpověděly na všechny otázky a byly ve svých postojích poměrně konkrétní 

(Madarsko, Dánsko a řada dalších). To je i případ Lucemburska, které ovšem v příspěvku 

také přímo uvádí, že jeho postoj vyjádřený ve veřejné konzultaci nelze chápat jako jeho 

oficiální pozici během jednání o přezkumu rozpočtu, ale že se jedná pouze o příspěvek 
do diskuze.

Postoje jednotlivých členských států budeme podrobněji analyzovat v další 

kapitole. Nyní se zaměříme na obecné zhodnocení období konzultace a došlých příspěvků 

a zároveň vysvětlíme, proč je reforma rozpočtu potřebná.
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5.2 VEŘEJNÁ KONZULTACE -  OBECNÉ ZHODNOCENÍ

Dne 15. června 2008 byla ukončena veřejná konzultace o přezkumu rozpočtu EU. 

Zapojili se do ní aktéři z různých oblastí. Nejvíce příspěvků bylo zasláno od institucí 

z veřejného a vládního sektoru (jednalo se například o poradní orgány, hospodářské 

komory, místní či regionální asociace apod.) Příspěvky nepocházely jen od evropských 

organizací, své názory prezentovala například i australská vláda114, která se zabývá 

především vnějšími vztahy EU a připomíná své zkušenosti s reformou vlastního rozpočtu. 

Dále se zapojily také různé instituce ze soukromého sektoru, nevládní organizace 

i jednotlivci (z řad univerzitních činitelů, vědců a široké veřejnosti).

Z Evropských institucí a orgánů svůj názor ve veřejné konzultaci vyslovily 

Evropský účetní dvůr, Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, Výbor 

regionů, Evropský hospodářský a sociální výbor a Poradní výbor pro rovné příležitosti žen 

a mužů. Do přezkumu se velmi aktivně zapojily i vlády jednotlivých členských zemí -  svůj 
příspěvek zaslaly všechny státy EU kromě Belgie a Slovinska.

Celkem bylo doručeno téměř 280 příspěvků. Graf 9 znázorňuje rozložení podle 

sektoru, z něhož daní přispěvatelé pocházejí. Konkrétní rozložení příspěvků podle země 

původu ukazuje graf 10. Zněj je patrné, že kromě různých institucí na evropské úrovni 

bylo nejvíce příspěvků zasláno z Německa a Velké Británie (35, resp. 31 příspěvků).

Australská vláda se k rozpočtu vyjádřila v příspěvku Australia 's submission to the EU Budget review.
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Graf 9: PŘÍSPĚVKY DO VEŘEJNÉ KONZULTACE PODLE SEKTORŮ

PŘÍSPĚVKY - ROZDĚLENÍ PODLE SEKTORŮ

13% soukromý sektor
15%

Pozn.: Do části „ostatní" spadají příspěvky těch, kdo si nepřáli být přiřazeni do některé skupiny, nebo 

z nějakého důvodu nemohli být zařazeni.

Zdroj: http://ec.europa.eu/budget/refonn/librai-y/news/20080615 statistics en.pdf (úpravy aut.)

Graf 10: PŘÍSPĚVKY DO VEŘEJNÉ KONZULTACE PODLE ZEMÍ

PŘÍSPĚVKY - ROZDĚLENÍ PODLE ZEMÍ

Švédsko 
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Zdroj: http://ec.europa.eu/budget/reform.-i ibrarv/news/20080615 statistics en.pdf (úpravy aut.)
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V příspěvcích obecně převládá názor, že Evropská unie potřebuje modernější 

rozpočet, který by reagoval na změny posledních let a umožnil Unii řešit současné výzvy 

a problémy. Změny by se měly týkat především zemědělství -  žádoucí je snížení množství 

finančních prostředků, zavedení spolufinancování a přeorientování společné zemědělské 

politiky tak, aby odpovídala aktuálním cílům EU. Finanční podpora by naopak měla více 

směřovat do oblastí, jako jsou životní prostředí (zvýšení přímých výdajů, větší propojení 

ostatních politik s otázkami životního prostředí atd.), energetika (více peněz, zaměření 

výzkumu na energii apod.) a konkurenceschopnost a výzkum (např. podpora 

konkurenceschopnosti ve všech oblastech financovaných na úrovni EU).

Veřejná konzultace má své výhody vtom, že odkrývá široké spektrum názorů 

na rozpočet EU. Jednotliví aktéři přinášejí svůj pohled na danou problematiku, čímž 

vzniká zajímavá mozaika možných řešení a budoucího uspořádání financování Evropské 

unie. Příspěvky se od sebe liší nejen obsahem, ale i formou prezentace určitých požadavků. 

Členské státy mají realistický pohled na celou problematiku, mnoho z nich je ale příliš 

fixováno na čisté bilance a velikost rozpočtu (postoje jednotlivých zemí budeme 

podrobněji analyzovat později). Experti, akademičtí činitelé a odborníci z různých think 

tanků navrhují radikální řešení, která někdy nejsou slučitelná s politickou realitou. Ačkoli 

se jejich analýza většinou nezabývá všemi aspekty financování EU, přínosem jejich 

příspěvků je především objektivnost, hluboká znalost tématu, logika a systematičnost. 

Často také přicházejí s návrhy inovativních změn, které ale není lehké prosadit. Nevládní 

organizací prokazují detailní znalost určitých oblastí, kterými se zabývají, existuje u nich 

ale riziko subjektivního hodnocení celé problematiky.

Mezi nejradikálnější příspěvky patří ty, které byly zaslány širokou veřejností. Jsou 

často velmi konkrétní, poměrně ostré a především přímočaré. Prezentované názory jsou 

zajímavé, mnohdy ale nezohledňují politickou realitu a nepřijímají existující limity 

a bariéry. Bez nadsázky lze říci, že si občané vzali k srdci výzvu Evropské komise 

a odhodili veškerá tabu. Nejaktivnější byli Němci, Italové a Belgičané, v mnoha zemích se 

ale občané do konzultace vůbec nezapojili. To může být dáno především složitostí dané 

problematiky a do určité míry i nezájmem veřejnosti o evropskou tématiku a pocitem, že 

jejich názor nemá na konečné rozhodnutí stejně příliš velký vliv. Například ze zemí, které 

do Unie přistoupily v roce 2004 a později, byl zaslán pouze jeden příspěvek, a to z Polska.

Obecně občané EU požadují především zjednodušení a zefektivnění společného
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financování a výraznější orientaci rozpočtu na životní prostředí, energetiku 

a konkurenceschopnější Unii. Mezi prezentovanými názory se ovšem objevují 

i požadavky, které jsou poměrně radikální a politicky neprůchodné („Snižte rozpočet EU 

pro zemědělství o 50 %, ne pouze o 4 %!!!“115), nebo návrhy, které na rozpočet Unie 

nemají úplně zásadní vliv (např. zrušení irštiny jakožto oficiálního jazyka EU, které bylo 

jediným požadavkem jednoho z přispěvatelů).

Významnou událostí v období veřejné konzultace byla také konference pořádaná 

Výborem poradců pro evropskou politiku (tj. interní výzkumný tým Evropské komise) 

na téma Veřejné finance v EU, která se konala na začátku dubna 2008 v Bruselu. Na této 

diskuzi nad rozpočtem Evropské unie se sešlo mnoho význačných osobností a odborníků 

z akademických kruhů, mezinárodních organizací i různých institucí -  konference se 

zúčastnilo přibližně 150 účastníků. Hlavním tématem celé akce byla lepší synchronizace 

rozpočtu EU s vyvíjejícími se politickými výzvami.

Účastníci konference se shodli na tom, že by mělo dojít k lepšímu rozdělení 

stávajících výdajů na výdaje distribuční a výdaje poskytující veřejné blaho. Problém ale 

vidí v tom, že neexistuje jasná dělicí čára mezi těmito dvěma kategoriemi. Mezi další 

diskutované oblasti během konference patřily směřování prostředků z rozpočtu EU 

na podporu vědy a výzkumu, konkurenceschopnosti EU, boje proti klimatickým změnám 

atd., posílení role Evropského parlamentu v rozpočtových otázkách (především co se týče 

přijímání finančního rámce), korekční mechanismy, rozpočtové bilance a převaha 

národních zájmů, společná zemědělská politika a strukturální pomoc (některým 

příspěvkům se budeme ještě podrobněji věnovat).

5.3 REFORMA FINANCOVÁNÍ EU -  VÝZVY A MOŽNÁ ŘEŠENÍ

Přezkum rozpočtuje komplexním procesem, do kterého se zapojilo mnoho aktérů. 

Naším cílem není analyzovat veškeré příspěvky veřejné konzultace, která je jednou z fází 

přezkumu. V této práci se zaměřujeme na efektivnost společného financování a především 

na postoje a vliv členských států na vývoj v dané oblasti. Než se ovšem budeme přímo

115 Autor tohoto příspěvku neuvedl své jméno ani zemi, ze které pochází. Celé znění příspěvku je zveřejněno 
na adrese http://ec.europa.eu/budgetyeform/librarv/eontributions/ci/20071116 Cl 13.pdf. [online] 2007 [cit 
2008-08-23], Str. 1.
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věnovat příspěvkům jednotlivých zemí, shrneme problémy a možná řešení z pohledu 

odborníků. Jejich názory jsou totiž objektivnější vtom smyslu, že se nesoustředí primárně 

na výši výdajů a čisté bilance (naopak, často za to členské státy spíše kritizují).

Během veřejné konzultace (od září 2007 do června 2008) se k problematice 

rozpočtu EU vyjádřilo mnoho expertů z různých sektorů. Kromě příspěvků, které byly 

zaslány Evropské komisi a jsou zveřejněny na internetových stránkách věnovaných 

přezkumu rozpočtu, se odborníci aktivně zúčastnili také mnoha konferencí, seminářů 

a workshopů. Cílem těchto akcí bylo v prvé řadě umožnit rozsáhlou výměnu názorů všech 

zainteresovaných stran a získat co nej obsáhlejší soubor pohledů na problematiku rozpočtu 
Evropské unie.

Již v části věnované hlavním problémům rozpočtu jsme podrobně analyzovali 

klíčové oblasti sporů a možná řešení, zmiňovali jsme také názory předních odborníků 

na daná témata. Přezkum rozpočtu v tomto ohledu nepřináší mnoho nového. Experti z řad 

univerzitních profesorů, ekonomů a různých institucí se k rozpočtu EU vyjadřovali již 

dávno před zahájením samotné veřejné konzultace. Často kritizovali strukturu rozpočtu 

i nastavení příjmové strany a předkládali návrhy na řešení celé situace. Přezkum rozpočtu 

tedy z jejich hlediska znamená především intenzivnější debatu a výměnu názorů, umožňuje 

také hlubší analýzu současné situace a dává prostor k dalšímu zdůraznění potřebných 

kroků. Konečné rozhodnutí ale zůstává především na Evropské komisi, která bude nová 

pravidla navrhovat, a na členských státech -  jejich dohoda je v celém procesu reformy 
financování EU klíčová.

V této kapitole již nebudeme znovu podrobně analyzovat problémy a možná řešení, 

spíše shrneme a připomeneme hlavní názory na to, jak by se reforma rozpočtu měla vyvíjet 
a kam by měla směřovat.

5.4.1 KLÍČOVÉ PROBLÉMY

Evropský rozpočet byl mnohokrát označen za zastaralý a nevyhovující potřebám 

dnešní Evropské unie. Jak řekl Johan Ureel, zástupce Evropské komise z Generálního 

ředitelství pro rozpočet, „máme někdy pocit, že svět se mění rychleji než rozpočet EU. 

Rozpočet (sám) je schopen změny, ale nemění se moc rychle ,“116 Reforma rozpočtuje tedy 

nutná -  netýká se ovšem jen výše společných prostředků a jejich přesného rozdělení

116 EU budget scrutinisedfor possible reform. [online] 2007 [cit. 2008-08-07], 
http://www.cbw.cz/eR/eu-budget-scrutinized-for-possib1e-refonn/6488.html.

114

http://www.cbw.cz/eR/eu-budget-scrutinized-for-possib1e-refonn/6488.html


Rigorózní práce Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu: cesta k efektivnímu využiti společných financí?

do jednotlivých oblastí, ale odráží zároveň vizi dlouhodobějšího vývoje integrace. Proto je 

důležité nejprve rozhodnout, co chceme financovat a jaké jsou naše priority a cíle, až poté 

se může jednat o konkrétním rozdělení finančních prostředků. Členské státy ovšem 

většinou preferují opačný postup -  nejprve se snaží limitovat objem společných financí, 
a až pak diskutují o prioritách.

Jednání o reformě rozpočtu tedy každopádně nebude jednoduché. Všichni aktéři si 

uvědomují, že by rozpočet Unie měl více odpovídat cílům deklarovaným v dokumentech 

EU (důraz na Lisabonskou strategii, výzkum, životní prostředí atd.), když ale přijde 

na lámání chleba, nikdo se samozřejmě nechce vzdát svých priorit. Navíc je zde další 

problém -  státy souhlasí s tím, že je třeba, aby Unie byla konkurenceschopnější a dokázala 

odpovídat na aktuální výzvy, nedokáží už se ale dohodnout na tom, jak toho konkrétně 

dosáhnout. V debatách o rozpočtu se odráží i to, kam má Unie směřovat, jaké má mít 

pravomoci a jaké je vlastně její poslání. Najít shodu o těchto tématech, které se dotýkají 

samotné podstaty evropské integrace a základního fungování EU, je ale poměrně složité.

Výše rozpočtu bude vždy limitovaná a v nejbližších letech určitě nehrozí, že by 

objem společných financí nějak významně vzrostl, bude tedy vždy třeba určit si hlavní 

priority, protože rozpočet EU nikdy nebude mít kapacity na financování všech potřebných 

oblastí. Klíčovou otázkou přezkumu je to, jak optimalizovat využití omezených zdrojů 

rozpočtu. Mnoho finančních prostředků lze využít i z národních rozpočtů, je tedy jen třeba 

najít nejlepší cestu a dohodnout se na tom, co je nutné a efektivní financovat na úrovni 
Evropské unie.

Rozpočet také není jediným nástrojem, který ovlivňuje všechny oblasti fungování 

EU -  zaprvé je poměrně malý a zadruhé -  mnoho problémů se dá řešit i jinak než pouhým 

poskytnutím peněz (regulace, společná ustanovení či změna legislativy jsou častou formou 

odpovědi na výzvy či problémy Unie). Podle J. Pelkmanse by rozpočet EU neměl být 

pro politiky tak důležitý, protože Evropská unie není o penězích, ale o pravidlech. 

Vezmeme-li tvorbu politik EU jako celek, „důležitost a vliv snah o regulaci je, co se týče 

ekonomik a společností členských států, větší než efekt, jenž má rozdělování peněz, které 

představují přibližně 1 % HND EU.“117

Klíčové problémy se často týkají otázek, které se nedaří řešit již od roku 1988 

a o nichž se již dříve velmi živě diskutovalo. Mnoho odborníků si proto myslí, že debata

117 Evropská komise. Public Finances in the EU. [online] 2008 [cit. 2008-08-29]. Str. 25. 
http://ec.europa.eu/dgs/policv advisers/publications/docs/public finances web version en.odf.

115

http://ec.europa.eu/dgs/policv_advisers/publications/docs/public_finances_web_version_en.odf


Rigorózní práce Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu: cesta k efektivnímu využití společných financí?

o přezkumu rozpočtu může opět velmi snadno sklouznout do zajetých kolejí, kdy se 

členské státy budou snažit bránit své dříve vydobyté pozice, a nevyužijí tak jedinečnou 

možnost radikálně reformovat společné financování. To potvrzuje i Johan Ureel, podle 

něhož je v současnosti hlavním problémem to, že „členské státy se spíše soustředí 

na návratnost svých příspěvků do rozpočtu, místo toho aby myslely na přidanou hodnotu 

rozpočtu pro evropské občany a politiky/4118

Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje jednání o financích EU, je snaha o co 

nejmenší změny aktuálního stavu. Všichni aktéři si dobře uvědomují nutnost reformy 

rozpočtu, to ale pro zahájení rozsáhlé změny nestačí. Je třeba překonat potřebu zachovat 

dosavadní status quo a otevřít se novým myšlenkám a řešením. Odborníci upozorňují 

například na to, že pokud by byl dnes rozpočet sestavován od úplných základů, řada 

pravidel a ustanovení, které byly odsouhlaseny v minulosti, by dnes v rozpočtu měly 

mnohem menší prostor a váhu.

Proč se tedy státy brání změně, která by Unii určitě prospěla? Obecně je snazší 

nová pravidla zavést než rušit již zaběhnutá ustanovení (která jsou navíc pro některé aktéry 

výrazně výhodná, a proto je jich nechtějí vzdát). Se změnou je také spojena určitá dávka 

nejistoty ohledně nákladů a výsledků reformy -  není totiž zaručeno, že dohodnuté 

modifikace přinesou všem výhodnější podmínky (to ze své podstaty ani není možné) a že 

nebudou mít vedlejší negativní projevy, které mohou daní aktéři v konečném důsledku 

vnímat jako zhoršení situace oproti původnímu stavu. Neméně důležitým důvodem, proč 

státy nejsou otevřeny hlubší reformě, je i to, že se jim jeví ztráty, které by se jich přímo 

dotkly, větší než možný přínos dané změny. Proto raději oželí výhody plynoucí z reformy, 

než aby pocítily negativní důsledky spojené se ztrátou nějakých výhod.

Otázkou také zůstává, jestli členské státy opravdu chtějí rozpočet reformovat. Už 

samotná dohoda o přezkumu rozpočtuje někdy vnímána pouze jako nástroj, který umožnil 

nalezení kompromisu o finančním rámci na roky 2007-2013. Jacques Chirac tak učinil 

malý ústupek Tonymu Blairovi, který výměnou za příslib reformy rozpočtu včetně SZP 

souhlasil se snížením britského rabatu. Ze strany ostatních členských států je přezkum 

vnímán jako šance na reformu financování Unie -  to ale ještě samozřejmě neznamená, 

že se kdokoli bude dobrovolně v zájmu efektivního rozpočtu vzdávat dříve získaných 118

118
EU budget scrutinisedfor possible reform. [online] 2007 [cit. 2008-08-07], 

http://www.cbw.cz/en/eu-budget-scrutinized-for-possible-reform/6488.htm1.
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výhod.

Navíc překážkou reformy společného rozpočtu může být i samotný víceletý 

finanční rámec. Státy necítí přímou potřebu dohodnout se na nových pravidlech, protože 

současná finanční perspektiva upravuje financování Unie až do roku 2013. Neexistuje tedy 

přímý tlak vyžadující dohodu, a je proto dost možné, že některé státy budou nalezení 

kompromisu raději blokovat, než aby výsledek znamenal zhoršení jejich dosavadního 
postavení.

I Iain Begg ve své práci připouští, že finanční rámec může být vlastně určitou 

překážkou modernizace rozpočtu. Podle něj probíhá jednání o rozpočtu většinou v pěti 

krocích: úvodní dohady o prioritách rozpočtu, zveřejnění návrhu EK (a jeho okamžité 

odmítnutí některými aktéry), směšné hádky a různé návrhy na změny, intenzivní období 

vyjednávání a následně několik let, kdy jsou podle finančního rámce dohadovány 

jednotlivé roční rozpočty. „Paradoxní na tomto postupu je to, že ačkoli se celá hra 

odehrává v poměrně dlouhém období, ve skutečnosti je zablokován jakýkoli výhled 

na opravdovou reformu, a to především proto, že neexistuje období, ve kterém by se mohly 

projevit nové názory.“119 Na druhou stranu je ale obecně uznáváno, že přijímání 

každoročních rozpočtů je od doby, kdy byl zaveden víceletý finanční rámec, mnohem 

snazší a méně konfliktní záležitostí.

5.4.2 VÝDAJE A PŘÍJMY SPOLEČNÉHO ROZPOČTU

Výdajová strana rozpočtu bude při přezkumu financování EU velmi důležitá -  

pokud by byl rozpočet sestavován dnes, vypadala by pravděpodobně jinak. Vysokou 

prioritu by měly výdaje určené na konvergenci v EU s 27 členy, na účinné řešení problémů 

spojených s globalizací, změnou klimatu či výdaje zaměřené na státy sousedící s EU. 

Navíc bychom na předních příčkách co do objemu finančních prostředků vynakládaných 

z evropské kasy nenašli společnou zemědělskou politiku. To, že právě SZP bude hrát při 

reformě významnou roli, si uvědomují snad všichni zapojení aktéři. Jak ukážeme 

v následující kapitole, změny na výdajové straně rozpočtu (které by se týkaly především 

SZP) by totiž do velké míry vyřešily problémy týkající se velké rozpočtové zátěže 

některých čistých plátců a ovlivnily by také britský rabat. Tento názor zastává mnoho

119 BEGG, Iain. The 2008/9 EU Budget Review. [online] 2007 [cit. 2008-08-19], Str. 25. 
http://www.eu-consent.net/librarv7papers/EU-Budget wp3.pdf.
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odborníků, objevil se například i v příspěvku 18ti členů skupiny EU-CONSENT120.

Je také třeba si uvědomit, že objem společných peněz je omezený, a v řadě oblastí 

je proto nutné financování zajistit z veřejných zdrojů jednotlivých států.Úkolem rozpočtu 

EU je tedy spíše pomoci správnému nasměrování, než řešit všechny problémy. Na to 

upozornil i André Sapir během dubnové konference o veřejných financích v Evropské unii. 

Podle něj může evropský rozpočet v mnoha oblastech „působit jako podpůrný prostředek 

nebo páka pro určité politiky"121.

Společná zemědělská politika bude určitě během přezkumu jednou z nejvíce 

diskutovaných otázek. Již během veřejné konzultace bylo toto téma podrobeno ostré 

kritice, ačkoli se samozřejmě najdou i více či méně přesvědčení obhájci současného 

nastavení SZP. Většina aktérů se ovšem shoduje na tom, že do oblasti zemědělství by 

z rozpočtu EU mělo směřovat mnohem méně prostředků. Mezi nejčastější požadavky tak 

patří zavedení spolufinancování SZP členskými státy a případně i postupné ukončení 

přímých plateb na evropské úrovni.122

Jorge Núnez Ferrer a Eleni A. Kaditi (CEPS) ve své studii The EU addedvalue of 

agricultural expenditure, kterou vypracovali pro Evropský parlament, přímo uvádí, 

že „reformy SZP zajišťují větší orientaci na trh a udržitelnost politiky. [...] Současná 

situace však zdaleka není uspokojivá. Reformy byly zaměřeny primárně na zmenšení 

deformací politiky na domácích a mezinárodních trzích spíše než na efektivní dosažení 

stanovených cílů a současných potřeb. Aktuální situaci lze označit za přechod k nové 

politice, ovšem bez jasné orientace. V současné době nevytvářejí podpůrná opatření 

společné zemědělské politiky dostatečnou přidanou hodnotu na úrovni EU... [...] Důvod je 

jednoduchý: systém přímých plateb je založen na parametrech, které nemají žádnou 

spojitost s náklady potřebnými k dosažení daných cílů. Současné potřeby jsou do značné 

míry odděleny od finančních intervencí."123

120 EU-CONSENT. Contribution from members o f Team 18 o f the EU-CONSENT network o f excellence. 
[online] 2008 [cit. 2008-08-16].
http://ec.europa.eu/budget/reform/library/contributions/us/20080615 US 42.pdf 
12 Evropská komise. Public Finances in the EU. [online] 2008 [cit. 2008-08-29], Str. 24. 
http://ec.europa.eu/dgs/policv advisers/publications/docs/public finances web version en.pdf.
122 Těmito tématy se ve svých studiích zabývají například lam Begg a Výbor pro Evropskou unii Sněmovny 

lordů Velké Británie.
123 FERRER Jorge Núnez, KADITI Eleni A. The EU added value o f agricultural expenditure -  from market 
to multifunctionality -  gathering criticism and success stories o f the CAP. [online] 2006 [cit. 2008-08-17]. 
Str. 3-4. http://caphealthcheck.eu/wp-eontent/uploads/2008/02/eu-added-value-final-report-ceps-revised-cor- 
final.pdf.
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Postoj odborníků i veřejnosti ke společné zemědělské politice je tedy obecně spíše 

kritický. Na druhé straně nelze zapomenout na to, že SZP vlastně neustále prochází 

změnami a je kontinuálně reformována. V současné době například probíhá kontrola 

zdravotního stavu společné zemědělské politiky, tzv. health check (postojům členských 

států k této iniciativě Evropské komise se budeme věnovat později). Pravdou nicméně 

zůstává, že změny jsou relativně pomalé a navíc mají za následek spíše přesouvání financí 

mezi pilíři společné zemědělské politiky, než aby zahájily výraznější snižování prostředků, 

které do SZP směřují ze společné kasy.

Další významnou výdajovou složkou rozpočtu jsou finance určené na politiku 

soudržnosti. Již při diskuzích o finančním rámci na období 2007-2013 se často opakovala 

námitka, že by prostředky měly být směřovány výlučně do méně rozvinutých oblastí EU. 

Objevují se také názory, že by tato politika měla být chápána spíše jako dočasná pomoc 

zaostávajícím regionům, než jako nástroj, který slouží k dlouhodobému přelévání 

finančních prostředků mezi prosperujícími a méně rozvinutými oblastmi Unie. Podle 

Výboru pro Evropskou unii Sněmovny lordů Velké Británie by „finance měly primárně 

směřovat do nových členských států... [...] Výdaje na soudržnost EU by měly být 

přechodné, omezené časově i geograficky a přispívat ke konvergenci, restrukturalizaci či 

diverzifikaci hospodářství. Podpora by se měla zužovat a neměla by se stát permanentním 

nástrojem politiky používaným Evropskou unií pro trvalé podpírání regionů.“124

Toto pojetí ostře kontrastuje s argumenty některých členských států, které se snaží 

o zachování výhod získaných v minulosti. Irsko například požadovalo zachování finanční 

pomoci pro svou zemi s tím, že „rychlý růst země byl tak prudký, že neumožňoval 

nahromadit bohatství, jako tomu bylo u zemí, jejichž prosperita rostla pozvolněji, a proto 

potřebuje podporu pro rozvoj veřejného kapitálu.“125

Během přezkumu se zapojení aktéři budou muset snažit především nalézt 

rovnováhu mezi solidaritou (tj. dostatečné množství peněz pro ty, kdo je opravdu 

potřebují) a nutností udržet objem rozpočtu v přijatelných mezích (aby nedocházelo 

k přílišnému zatížení čistých plátců). Také nastavení pravidel může v oblasti politiky 

soudržnosti hrát významnou roli -  najedná straně je třeba umožnit i méně rozvinutým

124 House of Lords, European Union Committee. Reforming the Budget, Changing Europe. A Public 
Consultation Paper in view o f the 2008/2009 Budget Review. [online] 2008 [cit. 2008-08-30], Str. 4. 
http://ee.eiiropa.eu/budget/reform/librarv/contributions/pgs/20080425 PGS 72 en.pdf.
125 BEGG, Iain. The 2008/9 EU Budget Review. [online] 2007 [cit. 2008-08-30]. Str. 24. 
http://www.eu-consent.net/librarv/papers/EU-Budget wp3.pdf.
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státům, aby na prostředky ze společné kasy dosáhly, na druhé straně je nutné dbát 

na dodržování daných pravidel a postupů. Prostředky z fondů EU se stávají častým 

zdrojem podvodů a zpronevěry -  dobré vynakládání s financemi určenými na strukturální 

pomoc může tedy výrazně ovlivnit konečný dopad prostředků vyčleněných na snižování 

rozdílů mezi jednotlivými regiony EU.

Co se týče ostatních výdajů ze společné kasy, velmi často se diskutuje o tom, 

že rozpočet neodpovídá současným prioritám Evropské unie, a to například ve vztahu 

k Lisabonské strategii, energetice, vnějším vztahům Unie atd. Otázkou zůstává, proč ani 

ve finančním rámci 2007-2013 nebylo na tyto aktivity vyčleněno potřebné množství 

prostředků, ačkoli jsou si všichni vědomi nutnosti investovat do zmíněných oblastí.

Vysvětlení je poměrně jednoduché -  pro nikoho nebyly tyto rozpočtové položky 

úplně nej důležitější, vždy se našla oblast, kde bylo třeba více bojovat za zachování 

dosavadních výhod nebo dokonce zvýšení přidělených prostředků. Ačkoli shoda na tom, 

že více financí by mělo směřovat právě na podporu výše zmíněných cílů, byla široká, 

nebylo odkud brát potřebné zdroje. Navyšování celkového objemu rozpočtu je velmi 

nepravděpodobné -  dokud tedy nedojde k výraznému snížení finančních prostředků 

v jiných rozpočtových položkách (konkrétně se to týká především SZP), nedá se v této 

oblasti ani od přezkumu očekávat žádné výrazné zlepšení.

Problémy samozřejmě existují nejen na výdajové, ale i na příjmové straně rozpočtu. 

Ty se týkají rozpočtových zdrojů (ačkoli současný systém funguje poměrně dobře, 

přestává být vhodný především z politického hlediska126), možnosti zavedení nové daně 

a korekcí a rabatů pro největší čisté plátce do společného rozpočtu (v prvé řadě 

pro Spojené království).

Postoje odborníků ohledně zdrojů rozpočtu se ale nezřídka rozcházejí. Zatímco 

někteří analyzují možnosti zavedení nové daně (objevují se i názory, že by si členské státy 

mohly samy vybrat, jakou daň použijí pro odvod potřebného množství financí do společné 

kasy), jiní se staví proti jakémukoli zavádění přímého zdanění občanů či firem, které by 

bylo zdrojem rozpočtu EU (např. Výbor pro Evropskou unii Sněmovny lordů Spojeného 

království). Často je jako klíčový faktor uváděna neutralita nové daně, což znamená, že by 

odvod daně do rozpočtu EU neměl zvýšit celkovou daňovou zátěž občanů. Co se týče 

čistých bilancí států a jejich spojení s požadavkem spravedlivého vracení, například

126 Podrobněji se tímto tématem zabývá například lam Begg v textu The 2008/9 EU Budget Review.
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Eulalia Rubio127 vidí řešení problémů s čistými rozpočtovými pozicemi členských států 

ve snížení plateb na základě HND (podobný krok obhajuje i Polsko -  viz dále), zatímco 

řada dalších odborníků s tímto názorem nesouhlasí128.

Tématem zdrojů rozpočtu se nezabývají jen odborníci z různých think tanků, ale 

i občané EU129 130 131. Z příspěvků na dané téma také zaznívá názor, že přezkum by měl začít 

na výdajové straně rozpočtu, protože tam se určuje, kolik peněz bude potřeba, a nepřímo se 

tím ovlivňuje i zátěž čistých plátců.

Obecně je poměrně jasné, že reforma rozpočtu nebude vůbec jednoduchá -  

uvědomují si to víceméně všichni zapojení aktéři. Prostředky ze společného rozpočtu byly 

v minulosti na dané oblasti nezřídka vyčleněny na základě politických dohod a snah 

o vyrovnání určitých politických tlaků spíše než jako důsledek čistě ekonomického 

uvažování. „V některých případech hrál rozpočet EU dokonce roli jakési „vedlejší platby“, 

která umožnila získání obecné shody v určité oblasti, jenž byla pro evropskou integraci 

rozhodující.44130

Víceméně i během přezkumu se opakují již dříve zmiňované analýzy a závěry. 

Může se tedy poměrně snadno stát, že se diskuze budou opět točit kolem již dobře 

známých témat a argumentů, a že přezkum rozpočtu povede pouze ke kosmetickým 

změnám. K tomu, aby přezkum splnil očekávání, která jsou do něj vkládána, bude potřeba 

opravdu odhodit veškerá tabu a alespoň trochu se snažit najít společnou řeč. A to rozhodně 

nebude jednoduchý úkol. Důležitým přínosem přezkumu by tak mohlo být alespoň to, že 

se o rozpočtu začne uvažovat i v jiných dimenzích a alespoň trochu se posune způsob 

debaty o rozpočtových otázkách. „Oblasti sporů jsou dobře známé a argumenty, které je 

doprovázejí, byly mnohokrát opakovány. Problém spočívá v tom, že je vždy snazší je 

zamést pod koberec, než je řešit.44131

127 V práci EU Budget Review: Addressing the Thorny Issues.
128 Např. Výbor pro Evropskou unii Sněmovny lordů Velké Británie.
129 Viz. například příspěvek z Velké Británie EU Budgetary Reform, který je zveřejněn na webové stránce 
http://ec.eurona.eu/budget/reforni librarv/contributions/ci/2Q080229 Cl 18.pdf.
130 Taskforce on the EU Budget Reform, Slovenia. EU Budget Review: An Opportunity for a Thorough 

Reform or Minor Adjustments? [online] 2007 [cit. 2008-08-31]. Str. 9.
http://ec.europa.eu/budget/reform/library/contributions/o/20071218 O 1 FR en.pdf.
131 BEGG, Iain. The 2008/9 EU Budget Review. [online] 2007 [cit. 2008-08-19]. Str. 33-34. 
http://www.eu-consent.net/librarv/papers/EU-Budget wp3.pdf.
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5.4 ČLENSKÉ STÁTY A PŘEZKUM ROZPOČTU

V této práci se zabýváme především postoji členských států k financování 

Evropské unie v několika posledních letech. Přezkum rozpočtu přináší jedinečnou možnost 

zamyslet se nad potřebami současné Unie a vytvořit rozpočet, který bude odpovídat 

prioritám EU a pomůže řešit aktuální výzvy a problémy. Jak se ale ukazuje, členské státy 

se nesnaží o co nejefektivnější využití každého eura ze společné kasy, spíše je více zajímá 

to, kolik peněz do rozpočtu odevzdají a kolik se jim prostřednictvím různých politik 

a rozpočtových pravidel vrátí.

5.5.1 NÁRODNÍ ZÁJMY HLA VNÍM ZDROJEM PROBLÉMŮ?

Na základě rozboru jednání o finanční perspektivě jsme v předchozích kapitolách 

ukázali, že rozpočet EU není a nemůže být efektivní, protože je výsledkem politických 

dohod, a ne ekonomickým nástrojem, jehož hlavním cílem je co nejlépe využít společné 

prostředky. Jedním z hlavních důvodů je to, že členské státy se v prvé řadě soustředí na své 

čisté rozpočtové bilance a snaží se maximalizovat výhody pro sebe samé.

Naši hypotézu potvrzuje i studie Mojmíra Mraka a Vasji Rant, Financial 

Perspective 2007-2013: Domination o f National Interests132. Autoři ve své práci pomocí 

analytických výpočtů ukazují, jak zájmy jednotlivých členských států ovlivnily podobu 

finančního rámce nároky 2007-2013. Používají ktomu analýzu klustrů, při které 

porovnávají hypotetické koalice s reálnými seskupeními států, které se během jednání 

o finanční perspektivě tvořily. Ačkoli je analýza založena na předpokladu, že zájmy 

členských států jsou úzce spjaty s jejich čistými rozpočtovými bilancemi (a nebere tedy 

v úvahu další faktory), závěry analýzy jsou poměrně přesné -  hypotetické skupiny hájící 

určité zájmy odpovídají reálným koalicím, které se během jednání o finančním rámci 

tvořily. Důraz členských států na vlastní prospěch a sledování čistých rozpočtových bilancí 

je opravdu podstatným prvkem, který ovlivňuje jednání, a tedy i konečnou podobu 
rozpočtu.

V tabulce 6 je zřetelně vidět, které státy lze označit za čisté plátce a které jsou 

naopak příjemci z rozpočtu EU. Při hodnoceních je třeba vzít v úvahu fakt, že v údajích 

jsou započteny i výdaje na administrativu, které výrazně ovlivňují pozici Lucemburska

132 finanční perspektiva 2007-2013: převaha národních zájmů.
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a Nizozemska (v těchto zemích se nachází většina institucí EU).

Tabulka 6: ROZPOČTOVÉ BILANCE ČLENSKÝCH STÁTŮ V OBDOBÍ 2007-2013

CAP C ohesion O ther UK rebate Total NBB
P artia l NBB P artia l NBB P artia l NBB P artia l NBB

(A) (B) (C) (D) (E)
mil. % mil. % mil. % mil. % mil. %
EUR GNI EUR GNI EUR GNI EUR GNI EUR GNI

BE -728 -0.22% -1.194 -0.37% 3.829 1.18% -262 -0.08% 1,645 0.51%
DK 305 0.14% -675 -0.31% -216 -0.10% -176 -0.08% -763 -0.35%
DE -3.623 -0.15% -4,764 -0.20% -3,090 -0.13% -339 -0.01% -11,816 -0.49%
EL 893 0.47% 2.265 1.19% -99 -0.05% -153 -0.08% 2.906 1.53%
ES 1,072 0,12% 2,265 0.25% -1.118 -0.12% -724 -0.08% 1.494 0.17%
FR 1,427 0.0S% -4,455 -0.24% -2.110 -0.11% -1,478 -0.08% -6,617 -0.36%
IE 1.170 0.80% -243 -0.17% -146 -0.10% -117 -0.08% 663 0.45%
IT -2,184 -0.15% -1,297 -0.09% -1.640 -0.11% -1.204 -0.08% -6,324 -0.42%
LU -73 -0.27% -79 -0.30% 1,430 5.40% -21 -0.08% 1,257 4.75%
NL -513 -0.10% -1,330 -0.26% -466 -0.09% -72 -0.01% -2,382 -0.46%
AT -115 -0.04% -645 -0.25% -230 -0.09% -37 -0.01% -1.027 -0.39%
PT 316 0.21% 2,197 1.49% -93 -0.06% -118 -0.08% 2,302 1.56%
FI 49 0.03% -321 -0.19% -136 -0.08% -138 -0.08% -546 -0.32%
SE -425 -0.13% -736 -0.23% -284 -0.09% -45 -0.01% -1,490 -0.46%
UK -4.941 -0.25% -5,315 -0.27% -2,894 -0.14% 5.425 0.27% -7,724 -0.39%
BG 639 2.42% 488 1.85% 181 0.68% -20 -0.08% 1,287 4.87%
CY -12 -0.08% 4 0.03% -22 -0.15% -12 -0.08% -43 -0.28%
CZ 544 0.53% 2,169 2.10% -105 -0.10% -81 -0.08% 2,527 2.45%
EE 128 1.18% 278 2.55% -2 -0.02% -9 -o.os% 395 3.63%
HU 919 0,96% 2,047 2.14% -108 -0.11% -75 -0.08% 2,782 2.91%
LT 382 1.67% 569 2.48% 8 0.03% -18 -0,08% 941 4.11%
LV 189 1.30% 385 2.66% 2 0.01% -11 -0.08% 565 3.90%
MT -8 -0.17% 55 1.08% -6 -0.12% -4 -0.08% 37 0.72%
PL 2,649 1.09% 5,812 2.39% -103 -0.04% -191 -0.08% 8.167 3.36%
RO 1,530 2.00% 1,337 1.75% 380 0.50% -59 -0.08% 3.188 4.17%
SI 88 0.27% 280 0.87% -29 -0.09% -25 -0.08% 314 0.97%
SK 323 0.77% 903 2.15% -30 -0.07% -33 -0.08% 1,163 2.76%
EU-27 0 0.00% 0 0.00% -7,098 -0.01% 0 0.00% -7,098 -0.01%

Partial NBB -  částečné čisté rozpočtové bilance Cohesion -  soudržnost
Total NBB — celkové čisté rozpočtové bilance Other -  ostatní
CAP -  společná zemědělská politika UK rebate -  rabat Spojeného království

Zdroj: MRAK Mojmír, RANT Vasja. Financial Perspective 2007—2013: Domination ofNationalInterests.
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Jak vyplývá z tabulky (a upozorňují na to i autoři výše zmíněné studie), čistí plátci 

mají často zápornou částečnou čistou rozpočtovou bilanci ve všech hlavních výdajových 

položkách finančního rámce 2007-2013. Státy s výrazně kladnou celkovou rozpočtovou 

bilancí jsou většinou čistými příjemci díky politice soudržnosti nebo společné zemědělské 

politice. Okruhy, které nejvíce ovlivňují rozpočtové bilance států, samozřejmě patřily mezi 

nej důležitější témata během jednání o finančním rámci 2007-2013 -  ať už se jednalo 

o celkovou výši rozpočtu (důležité pro čisté plátce), politiku soudržnosti (obhajují ji 

především chudší státy) nebo společnou zemědělskou politiku (jejími zastánci jsou 

Francie, Dánsko, Irsko, Polsko, Rumunsko a další).

Velmi sporným tématem je v diskuzích ohledně rozpočtu korekční mechanismus 

a především britský rabat. Pokud by ovšem za stávajících pravidel došlo ke zrušení 

rozpočtové úlevy pro Velkou Británii, stala by se tato země největším čistým plátcem 

do společného rozpočtu (a nahradila by tak Německo). To je dáno nastavením výdajové 

strany rozpočtu, odkud nejvíce prostředků směřuje na politiku soudržnosti a na podporu 

zemědělství. V obou těchto oblastech jsou rozpočtové bilance Velké Británie výrazně 
záporné.

„Rabat zlepšuje čistou rozpočtovou bilanci Spojeného království ve finančním 

rámci 2007-2013 o 41 %. Největší plátce britského rabatu je Francie a pokud by byl rabat 

zrušen, čistá rozpočtová bilance Francie by se zlepšila o 22 %. Rabat Velké Británie 

účinně udržuje celkové čisté rozpočtové bilance Francie a Velké Británie, zemí 

s podobnou velikostí133 a přibližně stejnou úrovní rozvoje134, v rovnováze. Bez rabatu 

by situace byla podstatně jiná. Průměrný roční příspěvek Francie do rozpočtu EU by 

ve finančním rámci 2007-2013 dosahoval 5,1 mld. eur, zatímco pro Spojené království by 
činil 13,1 mld. eur.“135

Částečné rozpočtové bilance také vysvětlují, proč je spor Francie a Velké Británie 

tak vyhrocený a proč každá ze znepřátelených stran trvá na svém. Francie se snaží 

o zachování SZP a snížení britského rabatu, aby maximalizovala své zisky. Spojené 

království se takovým snahám přirozeně brání, protože díky rabatu se jí dostává financí, 

o které kvůli společné zemědělské politice přichází. Co do objemu peněz je pro Británii

133 Populace obou zemí dosahuje kolem 60 milionů.
134 V roce 2004 bylo ve Francii HDP na hlavu 26 600 eur a ve Velké Británii 28 700 eur.
135 MRAK Mojmír, RANT Vasja. Financial Perspective 2007-2013: Domination o f National lnterests. 
[online] 2007 [cit. 2008-08-31], Str. 14. http://www.eu-consent.net/librarv/papers/EU-Budget wp 1 .pdf.
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její rozpočtová úleva stejně důležitá jako pro Francii zemědělská politika.

Nelze tedy plně souhlasit s argumentem, že rabat je pro Velkou Británii pouze 

jakýmsi nástrojem, který zlepšuje její vyjednávači pozici, a je důležitý jen z politického 

hlediska (nikoli z ekonomického). Je pravda, že Spojené království rabatu zároveň šikovně 

využívá k posílení své politické a vyjednávači síly, rabat je ovšem ospravedlnitelný 

i z hlediska ekonomického -  a to do té doby, dokud bude fungovat společná zemědělská 

politika ve své dnešní podobě. Nelze se tedy Tonymu Blairovi divit, že během jednání 

o finančním rámci 2007-2013 tak tvrdošíjně trval na reformě SZP a podmínil tímto 

krokem snižování rozpočtové slevy pro svou zemi.

Následující graf ukazuje, kolik prostředků členské státy dostávají ze společného 

rozpočtu, respektive kolik do něj platí. Přijmeme-li hypotézu, že státy formulují své zájmy 

primárně na základě svých čistých rozpočtových bilancí, lze z grafu také vysledovat, jaké 

koalice se budou mezi zeměmi tvořit. Chudší státy (především země střední a východní 

Evropy, Portugalsko, Španělsko a Řecko) budou zastánci politiky soudržnosti (samozřejmě 

té části, která je určena na zvýšení hospodářské úrovně a směřuje do méně rozvinutých 

oblastí EU). Mezi zastánci společné zemědělské politiky se jednoznačně objeví Irsko, 

Dánsko a Francie (spolu s dalšími zeměmi se silným zemědělským sektorem, jako jsou 

například Bulharsko a Rumunsko). Čistí plátci budou logicky zastánci snižování celkového 

objemu rozpočtu -  oblast, kde budou chtít rozpočet nejvíce zeštíhlovat, pak většinou 

odpovídá tomu, kam směřuje největší část jimi poskytnutých peněz.

Toto rozdělení je samozřejmě velmi zjednodušené -  nelze zapomínat na to, že 

postoje států ovlivňují i jiné faktory než jen jejich čisté rozpočtové bilance (čistí plátci si 

jsou například vědomi toho, že je i pro ně výhodné, pokud se hospodářství v zaostalejších 

částech Unie bude rozvíjet, a jsou proto ochotni na politiku soudržnosti přispívat). Důležité 

jsou také různé zákulisní dohody a tlaky -  státy jsou schopné za výhody v jedné oblasti 

učinit ústupky v jiných sektorech, někdy třeba raději přijmou méně výhodný kompromis, 

protože by se jinak ocitly v izolaci apod.
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Graf 11: PROCENTUÁLNÍ VYJÁDŘENÍ ROZPOČTOVÝCH BILANCÍ
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Zdroj: MRAK Mojmir, RANT Vasja. Financial Perspective 2007-2013: Domination o f National Interests.

Výše uvedené skutečnosti také vysvětlují, proč bylo jednání o finančním rámci 

2007-2013 tak složité a proč došlo k tak výraznému snížení výdajů určených na lisabonské 

cíle. Zatímco pro ty, jejichž čisté rozpočtové bilance jsou kladné v oblasti SZP nebo 

politiky soudržnosti, bylo nej důležitější zachování finančních prostředků právě v těchto 

kapitolách, čistí plátci se snažili především o snížení celkového objemu společných 

financí. A protože kvůli opozici některých států nebylo možné výrazně snížit výdaje 

ve zmíněných oblastech, bylo nejjednodušší škrtat právě v kapitolách určených na podporu 

Lisabonské strategie. Ta totiž nepatřila mezi absolutní priority dostatečného počtu zemí, 

ačkoli obecně se státy shodnou na tom, že výdaje na výzkum, vývoj, konkurenceschopnost 

atd. jsou velmi důležité. Nicméně, vždy se našla oblast, která byla ještě o něco důležitější.

Otázkou proto zůstává, jak výrazně státy při přezkumu rozpočtu podpoří lisabonské 

cíle a další potřebné výdaje (například na ochranu životního prostředí, energetiku a vnější 

vztahy). Budou opět více bojovat za své vlastní výhody, nebo si uvědomí,
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že z dlouhodobého hlediska je prvořadé, aby Unie fungovala jako celek a dokázala řešit 

problémy (nejen vnitřní, ale i vnější), které neustále odkládá?

5.5.2 POSTOJE A PRIORITY ČLENSKÝCH STÁTŮ

Určitě nelze do detailu předpovědět, jak bude probíhat jednání během přezkumu 

rozpočtu, protože i postoje států se budou samozřejmě vyvíjet a především přizpůsobovat 

aktuální situaci. Stanovisko každé země je navíc ovlivňováno aktuální politickou situací, 

protože témata, o kterých se během přezkumu jedná, rozhodně nestojí mimo vnitrostátní 

či regionální zájmy politických stran. Již nyní ale můžeme na základě analýzy příspěvků 

jednotlivých států do veřejné konzultace vypozorovat základní pozice, které členské země 

EU ke klíčovým oblastem zaujímají. V zaslaných příspěvcích samozřejmě každá z nich 

zdůraznila ty oblasti, které považuje za nejdůležitější -  a již nyní je zřejmé, že dospět ke 

společnému kompromisu nebude vůbec jednoduché.

Naším cílem není podrobně popsat priority jednotlivých členských států, spíše 

v následujícím textu ukážeme, že se země snaží opět především obhájit své vlastní zájmy 

a že požadavky jednotlivých aktérů jsou často protichůdné a jen těžko lze vyhovět všem. 

Státy EU si sice uvědomují, jak by bylo třeba rozpočet upravit, aby odpovídal současným 

potřebám, zároveň ale z jejich příspěvků jasně vyplývá, že se nebudou chtít vzdát svých 

požadavků. To je také důvod, proč se Unii v posledních letech nedaří měnit své priority 

odpovídajícím způsobem. Na tento fakt upozorňuje i Slovensko, které ve svém příspěvku 

přímo uvádí: „Rozpočet EU slouží jako nástroj vyjádření politických priorit. V rozpočtu 

EU se v minulém období zásadněji neodrazilo více nových potřeb EU [...]. Hlavním 

důvodem této skutečnosti ale nebylo to, že by rozpočet EU neodrážel existující politické 

priority EU, ale to, že v rámci EU nebyla dostatečná ochota existující priority a politiky 

zásadněji měnit.“136

Poměrně často se v názorech států objevuje požadavek na uplatňování pravidel 

subsidiarity, proporcionality a řádného finančního řízení, řada zemí požaduje i efektivnější 

využívání společných financí, snížení administrativních výdajů a zjednodušení 

a zpřehlednění pravidel pro provádění jednotlivých politik. Mnoho států také požaduje 

přezkoumání existence přidané hodnoty určitých politik na evropské úrovni. Jak ale

136 Vláda Slovenské republiky. Odpovede vlády Slovenskej republiky na otázky Európskej komise obsiahnuté
v dokumente „Reforma rozpočtu, změna Európy". [online] 2008 [cit. 2008-08-31], Str. 1.
http://ec.europa.eu/budget/reform/librarv/contributions/pgs/20080414 PGS 34 sk.pdf.

127

http://ec.europa.eu/budget/reform/librarv/contributions/pgs/20080414_PGS_34_sk.p


Rigorózní práce Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu: cesta k efektivnímu využití společných financí?

upozorňuje například Německo, koncept přidané hodnoty je poměrně vágní, a nepřináší 

proto dostatečnou odpověď na to, která opatření mají být podporována na evropské úrovni. 

Většina zemí si také uvědomuje nutnost financování nových aktivit například v oblasti 

energetiky, životního prostředí, výzkumu, vnějších vztahů apod.

Státy se zabývají i různými koncepčními otázkami -  často připomínají, že by měly 

být nejprve určeny priority na výdajové straně a až poté by se mělo diskutovat o výši 

přidělených prostředků a o případném limitu celkového objemu financí (např. Irsko, 

Maďarsko). Realita ale většinou vypadá jinak. Státy se „nejprve dohodnou na výdajovém 

stropu a až poté rozhodnou, na co budou vynaloženy dané prostředky. Současné potřeby 

politik EU a společných cílů jsou často až na druhém místě za čistými pozicemi členských 

států vzhledem k rozpočtu Společenství."137 Například Maďarsko toto vidí jako klíčový 

problém potíží spojených se společným rozpočtem.

Názory týkající se celkové velikosti rozpočtu se samozřejmě liší. Čistí plátci 

(Nizozemsko, Švédsko atd.) argumentují pro snižování nebo alespoň zachování celkového 

objemu rozpočtu, zatímco například Polsko se vyjadřuje spíše v opačném duchu. Kritizuje 

mimo jiné to, že tlak na snižování rozpočtu EU je větší než tlak na snižování veřejných 

financí v jednotlivých členských státech. Obecně ale mezi státy převládá názor, že velikost 

rozpočtu se nemusí nutně nijak výrazně měnit (asi by to nebylo ani politicky průchodné, 

vezmeme-li v úvahu potřebu financovat politiky EU na straně jedné a nutnost zachovat 

limitovaný rozpočet, aby nebyly příliš zatěžovány národní rozpočty čistých plátců, 

na straně druhé), reforma by se měla týkat především struktury výdajové strany společných 

financí. Nezřídka se také objevuje názor, že změna na výdajové straně vyřeší do velké 

míry problémy na příjmové straně rozpočtu (jak jsme ukázali v předchozím textu, toto 

uvažování má své opodstatnění).

Mezi politiky, které státy nejvíce obhajují nebo naopak kritizují, patří společná 

zemědělská politika a politika soudržnosti (v souvislosti s ní jsou také zmiňovány kroky 

na podporu konkurenceschopnosti Unie). Těmto oblastem, stejně jako problému ohledně 

zdrojů rozpočtu a rozpočtových úlev, věnujeme samostatnou kapitolu.

137 Vláda Maďarské republiky. Answers o f the Government of Hungary to the questions o f the Commission
Raised in its Communication „Reforming the Budget, Changing Europe". [online] 2008 [cit. 2008-08-31].
Str. 1. http://ec.euroDa.eu/budget/reform/librarv/contributions/pgs/20080401 PGS 16 en.odf.

128

http://ec.euroDa.eu/budget/reform/librarv/contributions/pgs/20080401_PGS_16_en.odf


Rigorózní práce Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu: cesta k efektivnímu využití společných financí?

5.5.2.1 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

Co se společné zemědělské politiky týče, lze státy EU rozdělit do několika skupin. 

Mezi obhájce SZP samozřejmě patří především ti, kdo z této politiky nejvíce profitují. 

Zajímavé je, že Francie, jeden z předních zastánců SZP, se tomuto problému ve svém 

příspěvku do veřejné konzultace nevěnuje příliš podrobně. Připomíná jen strategickou 

důležitost zemědělského sektoru a zmiňuje čtyři cíle, kterých by společná zemědělská 

politika měla dosáhnout: zajistit potravinovou bezpečnost, přispět ke světové rovnováze 

týkající se potravin, přispět kboji proti klimatickým změnám a ke zlepšování životního 

prostředí a chránit rovnováhu na našich územích.

Francie je tedy zatím opatrná, možná si také již uvědomuje, že vzhledem k velkému 

podílu zemědělského sektoru v některých evropských zemích pro ni společná zemědělská 

politika financovaná podle dnešních pravidel přestane být v budoucnu výhodná, a Francie 

by tak mohla snadno doplácet na zemědělství v méně rozvinutých členských státech. Tento 

fakt ale neznamená, že nebude během debaty o přezkumu rozpočtu obhajovat své zájmy 

a snažit se, aby reforma SZP co nejvíce odpovídala jejím představám. Během 

francouzského předsednictví v druhé polovině roku 2009 se bude opět diskutovat 

o kontrole stavu společné zemědělské politiky (tzv. health check) -  k dosažení dohody by 

mělo dojít v listopadu 2008. Francie tak může hrát důležitou roli v nasměrování debaty 

a ovlivnit podobu konečného kompromisu.

Box 2. ZDRAVOTNÍ KONTROLA REFORMY SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY

Kontrolu stavu společné zemědělské politiky (tzv. health check)138 zahájila 

Evropská komise svým sdělením „Příprava na kontrolu stavu reformy SZP“ ze dne 

20. listopadu 2007. V květnu 2008 pak představila konkrétní návrhy na změny společné 

zemědělské politiky. Cílem kontroly SZP není primárně reformovat tuto politiku, ale spíše 

zhodnotit její současné fungování a předchozí reformy a v případě potřeby ji usměrnit 

a zmodernizovat. V rámci kontroly SZP Komise navrhuje některé kroky, které mají podle 

jejího názoru přispět k efektivnějšímu a jednoduššímu fungování celé politiky.

Iniciativa Komise však v určitých oblastech není členskými státy přijímána příliš 

pozitivně -  některé země (v čele s Německem a Velkou Británií) kritizovaly především

138 Podrobnější informace o vývoji a aktuálním stavu kontroly SZP lze nalézt například v monitoringu 
legislativy zveřejněném na portálu Euroskop (http://www.euroskop.cz/8451/sekce/zemedelstvi-a- 
rvbolovA.
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snižování dotací zemědělcům, kteří získávají vyšší platby. Takovýto krok by byl ale 

poměrně výhodný pro Českou republiku, Dánsko, Maďarsko, Lotyšsko, Rumunsko 

a Slovensko, které Evropskou komisi v tomto ohledu podpořily.

Další problematickou otázkou byly mléčné kvóty. V prosinci 2007 navrhla Komise 

jejich zvýšení, což většina členských států uvítala. Německo a Rakousko podpořené 

dalšími zeměmi (Finsko, Francie a Portugalsko) však vyjádřily určité obavy, že by zrušení 

kvót mohlo mít negativní dopad na znevýhodněné oblasti, a požadovaly proto tzv. měkké 

přistání, tj. pozvolné zvyšování těchto kvót. Během jednání Rady v červenci 2008 se 

nakonec státy dohodly na jejich postupném navyšování.

Členské státy také příliš nesouhlasily s návrhy na rušení plateb, které nejsou 

v souladu s principem decoupling (jedná se například o prémie na chov krav bez tržní 

produkce mléka), nezamlouvaly se jim ani změny v mechanismech tržní regulace 

(intervence, set-aside atd.) a zvýšení povinné modulace na 13 % do roku 2013. Francie 

také mimo jiné protestovala proti zrušení zvláštních podpor pro pěstování energetických 

plodin.

Nové členské státy včetně České republiky obhajovaly zachování systému SAPS 

(systém jednotné platby na plochu) až do roku 2013, kdy skončí přechodné období a budou 

dostávat přímé platby ze společného rozpočtu v plné výši. Zároveň požadovaly 

spravedlivější rozdělení přímých plateb mezi nové a starší členy EU. Česká republika také 

bojovala proti snižování přímých plateb podle velikosti podniku (tzv. princip degresivity), 

které je pro ni nevýhodné. Naopak souhlasila například s přehodnocením podpory 

pěstování energetických plodin a se zrušením principu set-aside.

Postoje států se tedy v řadě oblastí výrazně liší, takže nebude snadné dospět 

k řešení, které by vyhovovalo všem (nehledě na to, do diskuzí se nezapojují jen členské 

státy, ale i mnoho dalších aktérů).

Francie ovšem není jedinou zemí, která obhajuje společnou zemědělskou politiku. 

Mezi státy EU jsou i další zastánci SZP, kteří mohou být během jednání o přezkumu 

rozpočtu důležitými spojenci Francie. Někteří z nich se poměrně ostře staví proti zavedení 

spolufinancování SZP nebo proti výraznému snižování výdajů na tuto oblast. Proti 

převedení SZP na národní úroveň se vyslovily například Lucembursko, Řecko a Litva, 

Španělsko vyzvalo Komisi, aby vypracovala studii o nákladech, které by představovala
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neexistence SZP. I Irsko je nakloněné společné zemědělské politice a obhajuje podporu 

evropského modelu zemědělství. Řecko také požaduje zvyšování výdajů na druhý pilíř 

SZP, nesmí to být ovšem na úkor výdajů v prvním pilíři.

Ani země střední a východní Evropy se většinou ke změnám SZP nestaví příliš 

vstřícně. Podle Polska by zavedení spolufinancování přímých plateb bylo ukázkovým 

příkladem toho, jak ohrozit dosažení přidané hodnoty na úrovni EU. „Reálné náklady 

na provádění zemědělské politiky by se pro celý systém veřejných financí EU (národní 

rozpočty + rozpočet EU) nesnížily, bohatší státy by navíc nesly větší náklady.“139 

Maďarsko se obává toho, že by spolufinancování z národních rozpočtů vedlo k narušení 

vnitřního trhu, protože je velmi pravděpodobné, že by došlo ke konkurenci mezi státy 

ohledně jimi poskytovaných podpor. Proto Maďarsko jednoznačně prosazuje zachování 

zemědělské politiky na úrovni EU. Lotyšsko a Estonsko se také vyjádřily v tom smyslu, 

že zemědělství by jednoznačně mělo zůstat společnou politikou EU.

Potvrzuje se také to, na co jsme upozornili již v jedné z předešlých kapitol -  nové 

členské státy se budou jen těžko vzdávat finančních prostředků pro své zemědělství 

ve chvíli, kdy dostanou 100 % výše podpory. Rumunsko například ve svém příspěvku 

doslova uvádí, že „přímé platby by měly zůstat zachovány po roce 2016 (rok, kdy 

Rumunsko obdrží 100 % prostředků přímých plateb EU-15) [,..]“140.

Mnoho jiných států ale vidí ve společné zemědělské politice (a především 

v systému přímých plateb) jeden z hlavních problémů současného rozpočtu EU a usilují 

o zavedení spolufinancování na národní úrovni či o další reformy, které by snížily objem 

financí vyčleněných na tuto oblast ze společné kasy. Jedná se především o největší čisté 

plátce, kteří ze SZP příliš netěží. Zrušení přímých plateb obhajují například Švédsko 

a Velká Británie. Reformu SZP směrem k větší orientaci na trh a postupné snižování 

podpor požadují také Nizozemsko, Německo a Česká republika. Každý stát má 

samozřejmě své důvody a argumenty pro vysvětlení postoje, který zaujímá. Například 

podle Dánska byla společná zemědělská politika postupně reformována -  podpory spojené 

s produkcí byly nahrazeny neutrálními přímými platbami. Nicméně nedošlo k odstranění

Vláda Polské republiky. Polaná’s reply to „A Public Consultation Paper in view o f the 2008/2009 
Budget Review“. [online] 2008 [cit. 2008-08-31], Str. 7.
http://ec.europa.eu/budget/reform/library/contributions/pgs/20080409 PGS 22 en.pdf.

Vláda Rumunska. Romanian Government contribution to the public consultation process on the EU  
budget review. [online] 2008 [cit. 2008-08-31]. Str. 5.
http://ec.europa.eu/budget/Teform/librarv/contributions/pus/20080417 PGS 69 en.pdf.

131

http://ec.europa.eu/budget/reform/library/contributions/pgs/20080409_PGS_22_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/Teform/librarv/contributions/pus/20080417_PGS_69_en.pdf


Rigorózní práce Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu: cesta k efektivnímu využití společných financí?

jednoho podstatného důsledku zemědělských podpor, a to uměle vysokých cen zemědělské 

půdy a odsunutí potřebných strukturálních reforem. Proto by přímé platby měly být 

postupně úplně zrušeny -  tento krok by se podle Dánska mohl uskutečnit do roku 2025.

Itálie již dříve prosazovala spolufinancování přímých plateb na národní úrovni. 

„Někteří to považovali za skrytou cestu, jak renacionalizovat SZP. Toto uvažování ale není 

správné, protože Itálie je zastáncem zachování SZP, která je jednou z hlavních společných 

politik. [...] Zavedení spolufinancování by ve skutečnosti rozšířilo na SZP to, co funguje 

u všech ostatních politik (včetně rozvoje venkova). To by mělo kladné důsledky také 

ve smyslu národního „přivlastnění si“ přijatých opatření a zároveň by se zvýraznil fakt, 

že za podporu zemědělství jsou společně zodpovědné EU i členské státy.“141

Společné zemědělské politice jsme se věnovali poměrně podrobně, protože její 

financování je zdrojem dalších problémů rozpočtu EU. Pokud by se podařilo výrazněji 

snížit rozpočtovou zátěž, kterou tato politika představuje, vyřešila by se do velké míry 

i otázka rabatů a rozpočtových úlev. Zároveň by bylo možné uvolněné finanční prostředky 

směřovat do jiných oblastí, jako jsou například podpora konkurenceschopnosti, věda 

a výzkum, vzdělávání, bezpečnost, energetika, transevropské sítě, vnější vztahy atd.

Z rozboru postojů členských států ale vyplývá, že dohoda o dalším směřování 

a financování SZP nebude vůbec jednoduchá. Každý členský stát má své zájmy, které bude 

hájit. V některých zemích navíc existuje poměrně silná zemědělská lobby, což samozřejmě 

zmenšuje manévrovací prostor politiků při vyjednávání (chtějí-li být opět zvoleni, musí se 

zjednání vrátit s dohodou, kterou budou schopni na domácí scéně obhájit). Společná 

zemědělská politika nicméně není jediným tématem přezkumu rozpočtu, v následující 

kapitole tedy shrneme postoje států k dalším problematickým otázkám.

5.5.2.2 POLITIKA SOUDRŽNOSTI A VÝDAJE NA PODPORU 

KONKURENCESCHOPNOSTI

Nejvýznamnější rozpočtovou kapitolou se v období 2007-2013 co do objemu 

finančních prostředků stává kapitola 1 -  Udržitelný růst. Ta obsahuje dvě podkapitoly, 

Konkurenceschopnost pro hospodářský růst a zaměstnanost (výdaje vyčleněné například 

na transevropské sítě, výzkum, vývoj a inovace, vzdělávání atd.) a Soudržnost pro

141 Vláda Italské republiky. Italy 's contribution to the public consultation on the 2008/2009 review o f the
European Budget, [online] 2008 [cit. 2008-08-31]. Str. 4.
h ttp ://e c .e u ro D a .e u /b u d g e t/re fo n T i/lib ra rv /c o n tr ib u tio n s /p g s /2 0 0 8 0 4 0 8  PGS 2 0  e n .p df.
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hospodářský růst a zaměstnanost (prostředky určené především pro chudší a méně 

rozvinuté oblasti Unie).

Členské státy se k problematice podpory konkurenceschopnosti Unie i k politice 

soudržnosti samozřejmě ve svých příspěvcích vyjadřovaly, jejich názory se ovšem 

v některých podstatných záležitostech rozcházejí. Většina zemí si uvědomuje nutnost 

směřovat více výdajů ze společného rozpočtu na podporu lisabonských cílů, každá z nich 

však zdůrazňuje to, co je pro ni nej výhodnější. Řada států například podporuje budování 

transevropských sítí -  pro Rakousko je důležité budování tranzitních cest v alpské oblasti, 

Litva a Lotyšsko jako země nacházející se na periferii Unie považují rozvinutou 

transevropskou síť za nezbytný předpoklad fungujícího vnitřního trhu. Česká republika 

zaujímá názor, že by budování transevropských sítí mělo být financováno na úrovni EU 

jen do té míry, aby došlo ke snížení překážek obchodu, v ostatních případech by rozvoj své 

infrastruktury měl každý stát financovat sám.

Mezi další nejčastější oblasti, které přispívají k podpoře konkurenceschopnosti 

a měly by podle členských států být financovány na úrovni EU, patří například výzkum 

a vývoj, energetika, telekomunikace, růst a zaměstnanost, boj proti klimatickým změnám 

a mnoho dalších.

Země EU se do velké míry shodují na tom, jaké oblasti je třeba podporovat, jejich 

názory na to, jakým způsobem potřebné prostředky přidělovat, se ale liší. Zatímco čistí 

plátci, kteří investují ve větší míře do inovací, výzkumu a vývoje, podporují právě tuto 

oblast (a požadují, aby finance byly přidělovány nejkvalitnějším projektům, což je princip 

uplatňovaný v současnosti například u komunitámích programů a grantů), chudší státy 

nesouhlasí s tím, že by prostředky byly přidělovány na základě soutěže mezi jednotlivými 

zeměmi.

Ukázkovým příkladem toho, jak se státy snaží problematiku podat způsobem, který 

vyhovuje nejvíc právě jim, je Španělsko (není samozřejmě jedinou zemí, uvádíme ho jen 

jako jeden z mnoha možných příkladů). Co se týče výdajů na výzkum a inovace, požaduje 

tento stát přidělovat prostředky nejen nej lepším společnostem a výzkumným centrům, ale 

umožnit přístup k těmto penězům také zemím, které sice nepatří mezi nejlepší, ale 

vykazují zlepšení svých vědeckých a technologických kapacit. Dále připomíná výhody, 

které mohlo využívat v rámci politiky soudržnosti. V současné době se však zasazuje o to, 

aby tato politika byla více spjata s lisabonskými cíli a aby se nestala permanentní
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politikou, ale zůstala jen dočasným nástrojem, který umožní snížení rozdílů mezi zeměmi. 

To odpovídá skutečnosti, že Španělsko již nepatří mezi země, které by nejvíce těžily 

ze strukturálních fondů, a nepodporuje proto štědrou politiku soudržnosti, na kterou by 

muselo doplácet. Zároveň se snaží poukázat na oblasti, ze kterých by mohlo získat nějaké 

finanční prostředky. Španělsko proto ve svém příspěvku zdůrazňuje to, že „všechny 

regiony Unie by měly být možnými příjemci kohezních fondů, protože jakýkoli region 

může mít problém s konkurenceschopností bez ohledu na úroveň svých příjmů a své 

hospodářské prosperity, a měl by proto získat pomoc EU. V tomto ohledu by měla být 

zvláštní pozornost věnována regionům se specifickými geografickými problémy, které 

ovlivňují jejich konkurenceschopnost, jako je tomu například u krajně periferních
o t t 142regionu.

V rámci kapitoly Udržitelný růst tedy dochází k určité konkurenci jednotlivých 

výdajů. Převládá názor, že finanční prostředky v rámci politiky soudržnosti by měly 

směřovat do nejméně rozvinutých zemí (tento názor zaujímají především čistí plátci, jako 

jsou například Velká Británie, Německo a Nizozemsko, kteří se tak snaží o snížení výdajů 

v této části rozpočtu). Čistí plátci také nejčastěji prosazují přidělování prostředků 

v podkapitole la) na základě kvality projektů. Státy, které již v příštím rozpočtovém 

období nebudou tak výrazně profitovat z politiky soudržnosti, a zároveň nejsou dostatečně 

vyspělé, aby mohly konkurovat nej lepším zemím Unie, zase upozorňují na to, že by měla 

být zachována solidarita mezi státy. Obavy přesně vyjadřuje například příspěvek Litvy. 

„Litva podporuje vyrovnanou politiku EU týkající se výzkumu, vývoje a inovací [...]. Je 

důležité zajistit, aby další vývoj této oblasti, která je klíčová pro konkurenceschopnost EU 

ve světě, nevedla k prohloubení rozdílů mezi méně a více vyspělými regiony EU či 

členskými státy.“142 143 Nej chudší státy Unie (především Bulharsko a Rumunsko) kladou 

důraz na podporu konvergence v rámci EU, a požadují proto zachování strukturální 

pomoci pro své regiony v dostatečné míře.

Problematickou otázkou je také to, zda má být politika soudržnosti chápána jako 

dočasný nástroj umožňující zlepšení situace v nejméně rozvinutých státech (tento názor

142 Vláda Španělského království. Reply to the Issues Paper on the Policies and Budget Review. [online] 
2008 [cit. 2008-08-31], Str. 7.
http://ec.euroDa.eu/budget/reform/librarv/contributions/pgs/20080613 PGS 84 en.pdf.
143 Vláda Litevské republiky. Position Paper o f the Republic o f Lithuania on the EU Budget Review. [online] 
2008 [cit. 2008-08-31], Str. 4.
http://ec.europa.eu/budget/refonn/librarv/contributions/pgs/20080411 PGS 30 en.pdf.
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zastává například Dánsko), nebo zda se jedná o stálou politiku na úrovni EU, která pomáhá 

překonat rozdíly mezi regiony Unie a zároveň umožňuje zvýšit konkurenceschopnost EU. 

Vzhledem k tomu, že snížení rozdílů hospodářské úrovně mezi členskými státy přispívá 

k lepšímu fungování vnitřního trhu, a pomáhá tedy posilovat hospodářství celé Unie, 

bývají konkurenceschopnost a soudržnost často vnímány jako vzájemně se doplňující 

prvky. Toto pojetí je jasně patrné i z příspěvků některých členských států. Je to dáno také 

tím, že každá země se snaží alespoň část peněz odevzdaných do společného rozpočtu 

nějakou formou získat zpět. Proto bohatší státy kladou důraz na přidělování prostředků 

na základě soutěže mezi státy, aby byly vybrány nejkvalitnější a nejlépe připravené 

projekty, zatímco méně rozvinuté státy připomínají solidaritu mezi členy EU jako jeden 

z principů společné integrace. Každý tak klade důraz na to, co je pro něj v dané chvíli 

nejvýhodnější.

Vzhledem k předpokládanému zvýšení hospodářské úrovně některých států během 

období 2007-2013 (včetně České republiky) dochází také k určitému prolínání chápání 

výdajů v rámci kapitoly Udržitelný růst, a proto je nutné vyjasnit si základní principy 

a pravidla. Je totiž dost pravděpodobné, že jinak se budou cíle politiky soudržnosti stále 

ěastěji dostávat do obsahové kolize s cíli, které jsou podporovány v rámci podkapitoly 

Konkurenceschopnost pro hospodářský růst a zaměstnanost. „Lze se například domnívat, 

že čím více se bude zejména skupina nováčků z roku 2004 blížit úrovni ekonomické 

vyspělosti (měřené HDP na obyvatele ve standardu kupní síly), tím menší pro ně bude 

prostor pro klasickou kohezní politiku (s výjimkou řady regionů Polska, patrně 

i východního Slovenska či Maďarska).“144 Cíle politiky soudržnosti tak, jak je chápeme 

dnes (tj. směřované v prvé řadě na snížení rozdílů mezi regiony a na zvýšení úrovně 

nej zaostalejších a nejproblémovějších oblastí), by v takovém případě měly své 

opodstatnění především v regionech Rumunska, Bulharska a případně v kandidátských 

zemích. „Naopak, řada nynějších zejména kvalitativně náročných, nikoliv extenzivně 

rozvojových oblastí podpory kohezní politiky začíná již nyní splývat s věcnými oblastmi 

subkapitoly la. v rámci podpory konkurenceschopnosti. Jediný rozdíl vlastně spočívá 

ve způsobu redistribuce prostředků (národně determinované versus přímé komunitámí 

programy a granty) a v charakteru projektů (regionálně a místně orientované versus

144 K Parametrům Budoucnosti kohezní politiky Evropské unie po roce 2013. In: Měsíčník EU aktualit, č. 59, 
srpen 2008. Str. 16.
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projekty mezinárodní spolupráce či významu).“I45

Proto bude hlavním úkolem přezkumu rozpočtu určit to, jaké jsou cíle soudržnosti 

a konkurenceschopnosti, zda mají být tyto politiky financovány na národní i evropské 

úrovni (či zda má jedna z těchto složek převládnout) a jaká budou kritéria pro přidělení 

finančních prostředků v jednotlivých oblastech. Vzhledem kvýše popsaným názorovým 

rozdílům mezi členskými státy však nebude nalezení shody jednoduché.

Nelze tedy ani jednoznačně předpovědět, zda přezkum rozpočtu přispěje k větší 

efektivitě výdajové strany a jasnějšímu zaměření rozpočtu na podporu lisabonských cílů. 

Postoje členských států se totiž během posledních měsíců nijak zásadně nezměnily. I když 

mnoho zemí zmiňuje potřebu financovat výdaje na podporu konkurenceschopnosti 

ze společného rozpočtu146, často se najdou oblasti, které jsou pro jednotlivé aktéry 

důležitější. Pro čisté plátce je prioritní zachování nebo snížení stávajícího objemu financí, 

pro méně rozvinuté státy je to většinou kohezní politika. Například podle Estonska „je 

stále třeba upřednostňovat nejchudší regiony. Financování chudších regionů v bohatších 

státech by mělo být znovu zváženo. Estonsko souhlasí s nutností zohlednit lisabonské 

a goteborské cíle, tyto kroky ale nesmí vytlačit hlavní cíle politiky soudržnosti.“147

Je tedy dost možné, že pokud se nepodaří prosadit výraznější reformu SZP, která 

by vedla k uvolnění finančních prostředků, jež by pak mohly být použity na podporu 

lisabonských cílů, budou státy opět bránit především své prioritní zájmy, mezi kterými se 

Lisabonská strategie bohužel neobjevuje na nejvyšším stupni pomyslného hodnotového 

žebříčku. Na to, že řešení problému není vůbec jednoduché, poukazuje i Německo, které si 

klade (spíše řečnickou) otázku, jak mohou vedle sebe fúngovat strukturální politika, jejíž 

cílem je zvyšovat růst (tj. výdaje na konkurenceschopnost), a politika, která usiluje 

o snižování rozdílů (výdaje na soudržnost). Jestli se podaří najít dobrý kompromis a obě 

zmíněné politiky vzájemně vybalancovat, ukáže až následující období.

145 Ibidem.
146 Velký důraz na tyto výdaje klade například Rakousko. Slovensko vnímá jako jednu z nejvyšších priorit 

podporu vzdělávání.
147 Vláda Estonské republiky. Contribution the Government ofEstonia on the EU budget review consultation. 
[online] 2008 [cit. 2008-09-01], Str. 2.
http://ec.europa.eu/budget/reform/library/contributions/pgs/20080415 PGS 47.pdf.
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5.5.2.3 PŘÍJMY SPOLEČNÉHO ROZPOČTU

Mezi nej častěji diskutované problémy na příjmové straně rozpočtu patří systém 

úlev pro čisté plátce, především pak britský rabat, a úprava zdrojů rozpočtu (zrušení platby 

na základě DPH a zavedení určité daně na evropské úrovni).

Rabat Spojeného království je obhajován samozřejmě především touto zemí. 

Jak jsme ale ukázali v předešlém textu, nelze se Británii divit, že trvá na zachování své 

rozpočtové slevy a podmiňuje jakýkoli ústupek reformou společné zemědělské politiky. 

Je také zajímavé, že v britském příspěvku do veřejné konzultace vůbec nenalezneme slovo 

„rabat“. Spojené království se podrobně zabývá výdajovými prioritami a principy, 

na jejichž základě by měl rozpočet fungovat, samotnému korekčnímu mechanismu se ale 

vlastně vůbec nevěnuje. Může to být chápáno jako snaha o odložení problému na dobu, 

kdy začne vyjednávání o reformě rozpoětu. Tento fakt ale vnímáme také jako potvrzení 

toho, že dojde-li k potřebným změnám na výdajové straně rozpočtu, rabat pro Velkou 

Británii již nebude mít své opodstatnění a nebude třeba se touto problematikou detailněji 

zabývat.

Mezi zastánce korekčních mechanismů patří také další čistí plátci, jejichž příspěvky 

do rozpočtu jsou ve finančním rámci 2007-2013 určitým způsobem modifikovány 

(Německo, Nizozemsko, Rakousko a Švédsko). Nizozemsko například správně upozorňuje 

na fakt, že příjmová a výdajová strana rozpočtu jsou úzce propojeny. Tento stát, který patří 

mezi nejvyspělejší země EU, sám uznává, že je třeba zachovat solidaritu mezi jednotlivými 

členy Unie. Proto by do společné kasy měly více přispívat státy s vyšší hospodářskou 

úrovní. Zároveň však upozorňuje na to, že platby do rozpočtu by měly být založeny 

na bohatství daného státu -  stejně bohaté státy by měly přispívat rovnoměrným dílem. 

„Dokud to tak nebude, budou korekční mechanismy, které napravují tuto nerovnováhu, 

potřebné."148

Podobný názor má i další čistý plátce -  Německo. Podle něj je spravedlivé, aby 

příspěvky do rozpočtu byly vypočítávány podle výkonu hospodářství, nicméně přílišná 

zátěž některých plátců by měla být snížena. Německo proto dlouhodobé řešení tohoto 

problému vnímá jako jednu z priorit nadcházející reformy. Švédsko také obhajuje 

spravedlivé rozdělení finanční zátěže, Rakousko požaduje zjednodušení mechanismu

148 Vláda Nizozemského království. Duch Priorities for a Modern EU Budget, [online] 2008 [cit. 2008-09- 
01]. Str. 9.

http://ec.europa.eu/budgeťreform /library/contributions/Dgs/20080414 PGS 32 contrib en.odf.
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rabatů a především se staví proti dalším korekcím, jejichž náklady by muselo nést.

Téměř všechny ostatní státy se vyjadřují pro zrušení korekčních mechanismů. Mezi 

tyto země patří samozřejmě i Francie, podle níž je „nutné opustit aktuální logiku rabatů 

a korekcí, které mají pouze historický základ, neodpovídají již vývoji relativního bohatství 

a vedou vlastně k neospravedlnitelné redistribuci příjmů ve prospěch některých států.“149 

Podle Itálie je potřeba reformovat současná pravidla, protože rozpočet se stal příliš 

složitým a neprůhledným. „Ve finančním výhledu 2007-2013 některé státy obdrží různé 

ad hoc rabaty, jejichž celková výše dosáhne přibližně 60 miliard eur.“150 Proti rabatům se 

staví i Kypr, zároveň ale připouští, že pokud by to bylo nutné, mohl by být zaveden 

všeobecný korekční mechanismus, který by se uplatňoval na všechny členské státy s cílem 

snížit přílišnou finanční zátěž čistých plátců.

Co se týče velikosti rozpočtu, čistí plátci připomínají potřebu nezvyšovat dále 

objem společných financí. Ostatní státy si jsou většinou vědomi toho, že navýšení rozpočtu 

není v dohledné době politicky průchodné. Řada zemí (například Finsko, Portugalsko, 

Rakousko, Česká republika, Slovensko, Estonsko, Litva a další) také souhlasí se zrušením 

podílu DPH jakožto příjmu společného rozpočtu. Malta navrhuje nejen zrušení zdroje 

na základě DPH, ale také tradičních vlastních zdrojů -  důvodem je to, že Malta, která je 

do velké míry závislá na dovozech, odvádí v rámci tradičních vlastních zdrojů poměrně 

vysoké částky vzhledem k úrovni své ekonomiky.

Mnoho států se také vyjadřuje proti zavedení nové daně na evropské úrovni, kterou 

navrhovala například Evropská komise. Možnost zavedení daně připouštějí Rumunsko, 

Finsko a Itálie, trvají však na neutralitě takové daně (její výběr by nesměl představovat 

vyšší finanční zátěž pro občany). Zároveň upozorňují na to, že tento krok lze zvažovat 

spíše v dlouhodobější perspektivě, nejedná se tedy o opatření, které by bylo možné zavést 

vnejbližší době. Rakousko jako vhodné budoucí daně uvádí například daně spojené 

s životním prostředím či dopravou.

Podle Německa je HND dobrým zdrojem rozpočtu a není třeba hledat nové 

alternativy. V této souvislosti je ovšem zajímavá poznámka Polska (a opět ukazuje,

149 Vláda Francouzské republiky. Contribution de la France á la consultation publique „Réformer le budget, 
Changer l'Europe“. [online] 2008 [cit. 2008-09-01]. Str. 6. 
http://ec.europa.eu/budget/refomi/librarv/contributions/pgs/20080522 PGS 78 fr.pdf.
150 Vláda Italské republiky. Italy's contribution to the public consultation on the 2008/2009 review o f the 
European Budget, [online] 2008 [cit. 2008-09-01], Str. 6.
http://ec.europa.eu/budget/reform/librarv/contributions/pgs/20080408 PGS 20 en.pdf.
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že každý stát má svou pravdu a snaží se jednotlivé skutečnosti podat tak, aby to co nejvíce 

vyhovovalo jeho postojům a zájmům). Podle Polska je velikost příspěvků na základě HND 

jednotlivých členských států zdrojem zvyšujících se rabatů, z kterých těží nejbohatší státy 

a doplácí na ně naopak chudší členové Unie. „Vlastní zdroj založený na HND prohlubuje 

nespravedlivý systém vlastních zdrojů vyplývající z logiky juste retour (tj. spravedlivého 

vracení -  pozn. aut.).“151 Polská interpretace ovšem nezmiňuje (nebo vědomě opomíná?) 

fakt, že rabaty jsou způsobeny především nerovnoměrným rozdělením finančních 

prostředků na výdajové straně rozpočtu. Ze společné zemědělské politiky těží jen některé 

státy (mimo jiné právě i Polsko), největší plátce mezi nimi ale nenajdeme. Proto se tyto 

státy snaží alespoň prostřednictvím slev a rabatů získat zpět část financí, které 

do společného rozpočtu odevzdávají.

Přezkum rozpočtu je jedinečnou příležitostí zamyslet se nad stávajícím systémem 

financování EU a zavést reformy, které budou více odpovídat prioritám Evropské unie 

a umožní jí řešit současné problémy a reagovat na aktuální výzvy. Najít kompromis o tom, 

co a podle jakých pravidel by mělo být ze společné kasy financováno, je ale poměrně 

složité. „Rozpočet EU je dnes jednou z nejproblematičtějších oblastí hospodářského řízení 

v EU. Zároveň je to také oblast neobyčejně odolná vůči jakékoli podstatnější změně.“152

Myslíme si, že přezkum rozpočtu nepřinese žádné opravdu radikální úpravy. Pokud 

si ovšem všichni zapojení aktéři uvědomí potřebu reformy financování EU (a především -  

budou podle toho také jednat), mohla by výsledkem přezkumu být pozvolná, ale o to 

trvalejší změna směrem k větší efektivitě a transparentnosti využívání společných 

finančních prostředků. Situaci přesně vystihuje již jednou zmiňovaný výrok Iaina Begga: 

„Oblasti sporů jsou dobře známé a argumenty, které je doprovázejí, byly mnohokrát 

opakovány. Problém spočívá vtom, že je vždy snazší je zamést pod koberec než je řešit. 

Odkryjme ten prach.“153 Doufejme jen, že jednotliví aktéři se více než na „prach“ svých 

sousedů budou soustředit na úklid před vlastním prahem.

151 Vláda Polské republiky. Polanďs reply to „A Public Consultation Paper in view ofthe 2008/2009 Budget 
Review“. [online] 2008 [cit. 2008-09-05], Str. 9.
http://ec.europa.eahudget/reform/librarv/eontributions/pgs/20080409 PGS 22 en.odf.

Taskforce on the EU Budget Reform, Slovenia. EU Budget Review: An Opportunity for a Thorough 
Reform or Minor Adjustments? [online] 2007 [cit. 2008-09-05]. Str. 5. 
http://ec,europa.eu/budget/reform/librarv/contributions/o/20071218 O 1 FR en.pdf.
153 BEGG, Iain. The 2008/9 EU Budget Review. [online] 2007 [cit. 2008-09-06], Str. 33-34. 
http://www.eu-consent.net/librarv7papers/EU-Budget wp3.pdf.
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Z AVER

Evropský rozpočet umožňuje hladké fungování Evropské unie (financuje 

administrativní výdaje, provádění politik EU atd.), zároveň ale také slouží jako nástroj 

přerozdělování prostředků mezi chudšími a bohatšími členy EU. Je tedy nejen 

ekonomickým nástrojem, který podporuje konkurenceschopnost a růst Unie, ale 

i politickým prostředkem, který vyrovnává rozdíly mezi členskými zeměmi či zmenšuje 

nevýhody některých politik EU pro jednotlivé státy. S tím je spojeno mnoho problémů, 

které se týkají efektivity i funkce rozpočtu. Některé z nich vznikly již na počátku evropské 

integrace a postupem času se ještě více zkomplikovaly (například financování společné 

zemědělské politiky), jiné se objevily až v pozdějších letech, nezřídka ovšem byly 

následkem předchozího nastavení fungování ES/EU (britský rabat, systém korekcí 

rozpočtových bilancí pro ostatní státy atd.).

Protože evropský rozpočet není jen ekonomickým nástrojem, jehož hlavním cílem 

je maximální využití finančních prostředků pro co nej efektivnější fungování EU, ale 

především výsledkem historického vývoje a složitých politických debat, nedařilo se 

v minulosti mnoho problémů dostatečným způsobem vyřešit, často docházelo spíše k další 

komplikaci nastavení společného financování. To jsme ukázali v první části této práce, 

kterou jsme věnovali vývoji evropského rozpočtu do roku 2007.

Upozornili jsme na kroky, které přispěly (v kratším i delším časovém horizontu) 

ke snížení efektivnosti společného rozpočtu. Patří mezi ně například zavedení společné 

zemědělské politiky, jejíž vznik vyžadovala Francie výměnou za otevření svého 

průmyslového trhu ostatním členům Evropských společenství. Tato politika, označovaná 

také jako francouzský rabat, představovala na přelomu 60. a 70. let 20. století přes 80 % 

výdajů společného rozpočtu. Množství financí vynaložených na podporu zemědělství 

ovšem není úměrné přidané hodnotě, kterou tento sektor vytváří (i když nelze popřít určité 

kladné rysy SZP především na počátku evropské integrace, kdy přispěla ke stabilizaci 

situace v zemědělské oblasti, i četné reformy, kterými tato politika za dobu své existence 
prošla).

Díky nastavení financování Evropské unie a úzkému propojení mezi jednotlivými 

složkami celého systému je navíc poměrně těžké výrazně reformovat pouze jednu část
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|  společného rozpočtu. Například britský rabat, který vznikl z důvodu nadměrné finanční 

zátěže Spojeného království (kvůli nevýhodnému nastavení pravidel na příjmové 

i výdajové straně rozpočtu pro Velkou Británii), má za následek zavedení systému korekcí 

pro příspěvky jednotlivých států na financování britské slevy.

Výše zmíněné skutečnosti jsou jen malou ukázkou problémů spojených 

se společným financováním ES/EU. V první části práce jsme se kromě těchto otázek 

zabývali i vývojem výdajové a příjmové strany rozpočtu, názorně jsme jej ukázali i formou 

různých grafu. Připomněli jsme také hlavní spory, které předcházely jednáním o finančním 

rámci 2007-2013 (například snahu států dopisu šesti o snížení stropu rozpočtu a reakci 

Evropské komise).

To, že rozpočet v sobě odráží nejen ekonomické cíle, ale i vizi budoucí podoby 

a fungování evropské integrace, jsme zřetelně ukázali na dvou dokumentech -  Sapirově 

a Strauss-Kahnově zprávě. Jedná se o analýzy vypracované skupinami odborníků, které 

se zabývají budoucí podobou finančního rámce a navrhují různá řešení. Tyto dvě zprávy 

se shodují na identifikaci současných problémů Unie i na některých řešeních (zvýšení 

investic do výzkumu, vzdělávání, dopravní infrastruktury apod.), rozcházejí se ale 

v názoru na funkci společného rozpočtu a jeho objem. Zmíněné dokumenty uvádíme 

i proto, že odrážejí různé myšlenkové proudy v Evropské unii. Zatímco Sapirova zpráva 

vidí rozpočet EU jako nástroj pro podporu růstu a solidarity v rozšířené Unii, Strauss- 

Kahnova zpráva jej vnímá jako prostředek pro dosažení politické Unie. Na základě těchto 

dvou vizí jsme ukázali, že je poměrně obtížné, ne-li nemožné, najít řešení vyhovující všem 

zúčastněným stranám, které mají rozdílné zájmy a představy o budoucím směřování 

evropské integrace.

Nastínění vývoje společného rozpočtu i hlavních problémů spojených 

s financováním vytvořilo v této práci základ pro důkladnou analýzu jednání o finančním 

rámci 2007-2013. Umožnilo tak lepší pochopení toho, proč Komise při návrhu nové 

finanční perspektivy neprosazovala radikální změnu společného financování, kterou 

nabízela například Sapirova zpráva, ale upřednostnila mnohem umírněnější variantu 

řešení. Komise bývá často kritizována za to, že promarnila šanci reformovat společný 

rozpočet. Návrh rozpočtu předložený Komisí opravdu nebyl nej efektivnějším nástrojem, 

který by si Unie pro své financování mohla přát. Na druhou stranu je ale třeba si uvědomit, 

že na finančním rámci se kromě Komise a Parlamentu musí shodnout i všechny členské
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státy -  těm se Komise svým návrhem snažila vyjít vstříc. Ovšem vyhovět různým 

požadavkům, které jsou často protichůdné (zachovat SZP / zrušit SZP, strukturální pomoc 

jen pro nové členské státy / i pro regiony v bohatších zemích atd.), a zároveň vytvořit 

efektivní rozpočet podporující růst, konkurenceschopnost i soudržnost Unie, není lehký 
úkol.

Evropská komise navrhla navýšení objemu společných financí, aby umožnila nejen 

zachování výdajů na SZP dohodnutých v říjnu 2002, ale poskytla i dostatečné množství 

finančních prostředků na integraci nových států ze střední a východní Evropy a na podporu 

lisabonských cílů. Jednání během lucemburského a britského předsednictví, která jsme 

analyzovali v dalších kapitolách druhé části této práce, ovšem přispěla k výraznému 

snížení výdajů pro nové členské státy (tj. prostředků na soudržnost pro hospodářský růst 

a zaměstnanost a na rozvoj venkova) a především výdajů v rámci podokruhu la, které jsou 

v prvé řadě určeny na podporu Lisabonské strategie. Potvrzuje se tak naše teze, že rozpočet 

EU neplní vytyčené cíle a neumožňuje dostatečné řešení aktuálních problémů, protože 

členské státy se snaží především o maximalizaci svého vlastního prospěchu (třeba i na 

úkor ostatních členských států nebo celé Unie).

To bylo jasně zřetelné například na případu Polska, které během jednání 

podporovalo vyšší rozpočet, aby dostávalo více peněz v rámci strukturální pomoci. 

Ve chvíli, kdy se ale Španělsko zasazovalo o přidělení finančních prostředků i starším 

členům EU, změnilo Polsko svou taktiku a dalo najevo, že raději podpoří skupinu šesti 

čistých plátců, kteří usilovali o nižší objem společných financí. Polský ministr 

pro evropské záležitosti Jaroslaw Pietras dokonce řekl: „nebude nám činit problémy nechat 

Španěly samotné s jejich problémy, pokud zjistíme, že jejich finanční potřeby mají být 

uspokojeny na náš účet.“154 Ne všechny země prosazovaly tak nekompromisně své 

požadavky, pravdou ale zůstává, že nejvíce při jednáních o rozpočtu EU získávají ti, kdo 

jsou schopni nejlépe bránit své názory a hájit vlastní zájmy.

Členským státům se tedy během jednání podařilo více či méně obhájit vlastní 

požadavky, výsledek ale není příliš příznivý pro Evropskou unii samotnou. Řada 

odborníků se shoduje na tom, že finanční perspektiva 2007-2013 není rozpočtem pro Unii 

21. století, který by umožňoval efektivní plnění vytyčených cílů a řešení aktuálních

154
Waxing indignant. [online] 2005 [cit. 2008-01-07]. 

http://eureferendum.blogsDOt.com/2005 01 01 archive.html.
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problémů a výzev, před kterými Unie stojí. Členské státy nejen že nechtějí ve větší míře 

přispívat do rozpočtu EU (u čistých plátců je to pochopitelné, vezmeme-li v úvahu, že do 

společné kasy odvádí poměrně hodně peněz a zároveň musí dbát na určitou rozpočtovou 

kázeň veřejných financí a řešit své problémy jako je například stárnutí populace atd.), ale 

nejsou ani ochotné podniknout radikální změny, které by přispěly k zeštíhlení společného 

rozpočtu a především k efektivnějšímu využití každého eura ve prospěch Unie.

Souhlasíme stím, že finanční rámec 2007-2013 nepřináší dostatečnou odpověď 

na aktuální problémy Evropské unie. Naše analýza to nejen potvrdila, ale zároveň přinesla 

vysvětlení, proč tomu tak je. Finanční perspektiva je výsledkem dlouhých složitých 

jednání, ve kterých se všichni aktéři snaží získat pro sebe co nejvíce a ztratit co nejméně. 

Protože zájmy jednotlivých stran jsou odlišné a často dokonce protichůdné, je výsledná 

dohoda především kompromisem, který už ze své podstaty nemůže být ideální 

pro všechny.

To jsme ukázali i v části věnované problémům rozpočtu, kde jsme analyzovali 

příčiny hlavních sporů i jejich možná řešení a konečnou podobu dohody. Ve většině 

případů se během jednání o finančním rámci 2007-2013 nepodařilo výrazně zjednodušit 

či zcela vyřešit klíčové problémy, v některých oblastech je výsledek dokonce ještě více 

komplikovaný než dříve. Kromě britského rabatu a společné zemědělské politiky, které 

jsme již několikrát zmiňovali, se to týká například i řešení rozpočtových bilancí členských 

států a strukturální pomoci. Problém nadměrných čistých příspěvků některých členů EU 

nebyl vyřešen zavedením všeobecného opravného mechanismu, jak navrhovala Komise, 

dohoda ale přinesla řadu dalších dodatečných výjimek k již dost komplikovanému systému 

slev a úlev. U strukturální pomoci lze pozitivně hodnotit zjednodušení a uvolnění pravidel 

pro čerpání pomoci především pro chudší státy EU, k výrazným změnám celkového 

nastavení poskytování finančních prostředků ale bohužel nedošlo, spíše naopak. V zájmu 

dosažení dohody je velká část prostředků ze strukturálních fondů stále určena i pro regiony 

v bohatých zemích EU, navíc byly některým státům přiděleny různé dárečky v podobě 

zvláštních finančních prostředků. Celý systém financování EU je tak poměrně 

netransparentní a velmi složitý.

Častá kritika finančního rámce 2007-2013 se týká nedostatečných výdajů 

na podporu cílů Lisabonské strategie. Objevují se ale i názory, že nízké výdaje v této 

oblasti nejsou klíčovým problémem dohodnuté perspektivy. Co se výdajů na výzkum týče,

143



Rigorózní práce Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu: cesta k efektivnímu využití společných financí?

je nízký objem finančních prostředků obhajován tím, že se na rozdíl od SZP nejedná

0 politiku prováděnou výlučně na evropské úrovni. Unie se na financování výzkumu jen 

podílí, a i když by objem vyčleněných financí měl být vyšší, hlavní změnu je třeba učinit 

na úrovni jednotlivých států. To platí i v dalších oblastech, které jsou důležité 

pro hospodářský růst a konkurenceschopnost (vzdělávání, infrastruktura atd.).

Finanční rámec 2007-2013 není rozpočtem pro rozšířenou Unii ve 21. století, který 

by umožnil odpovědět na aktuální výzvy a problémy, jež musí Evropská unie v současné 

době řešit. Po rozšíření z roku 2004 a 2007 se zvýšily rozdíly mezi jednotlivými regiony 

EU, snížil se průměrný HDP Unie, ale zároveň je na rozpočet kladeno více nároků. Je totiž 

třeba integrovat nové členy, podpořit růst jejich ekonomik a začlenit je do všech politik 

Unie, včetně SZP, která je i přes četné reformy stále velmi nákladnou výdajovou částí 

rozpočtu. Starší členové Unie se nechtějí vzdát dříve dosažených výhod nebo odmítají 

zvyšovat své příspěvky do společného rozpočtu, takže boj o finanční prostředky není 

lehký. Výrazná změna je nutná i proto, že finanční rámec na období 2007-2013 je 

poměrně komplikovaný, v mnoha oblastech nepřináší potřebné řešení problémů a někdy 

situaci naopak ještě dále komplikuje.

Jisté naděje na změnu přináší přezkum rozpočtu, který se má zabývat příjmovou

1 výdajovou stranou společného rozpočtu. V září 2007 zahájila Evropská komise veřejnou 

konzultaci, tj. první fázi přezkumu, která má podnítit diskuzi a bez jakýchkoli tabu se 

dotknout všech problémových oblastí a ukázat možná řešení. Zatímco Komise zaujala 

velmi vstřícnou pozici k případným změnám, nelze to samé říci o členských státech. Ty 

totiž nejsou příliš ochotné měnit zažité status quo a vzdát se dosavadních výhod -  to platí 

nejen o starších členech EU (Francie obhajuje SZP, Velká Británie se nechce vzdát svého 

rabatu, Řecko, Španělsko a Portugalsko usilují o zachování strukturální pomoci pro své 

regiony atd.), ale i o nováčcích, kteří se jen těžko budou vzdávat nových výhod (například 

v oblasti zemědělství).

Tato obecná neochota změnit nastavení rozpočtu tak, aby více odpovídal potřebám 

Evropské unie, se zřetelně projevila také v příspěvcích členských států do veřejné 

konzultace, kde mnoho z nich zdůraznilo, že jakékoli změny financování jsou ochotny 

akceptovat nejdříve po roce 2013, tj. až v novém rozpočtovém období. Důkladná reforma 

stávající finanční perspektivy je tedy podle našeho názoru vysoce nepravděpodobná, 

myslíme si, že přezkum rozpočtu povede pouze k pozvolným změnám, které se ve větší
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míře projeví až po roce 2013. Pokud budou zavedeny nějaké reformy finančního rámce 

2007-2013, půjde patrně jen o drobné modifikace, jejichž hlavním cílem bude připravit 

půdu pro jisté (i když pravděpodobně také ne příliš radikální) změny. Toto tvrzení vychází 

z předložené analýzy, která jasně ukazuje, že rozpočet je především politickým nástrojem, 

a z toho důvodu je velmi odolný proti výraznějším změnám (jeden z důvodů, proč 

například nebyly plně využity návrhy Sapirovy zprávy, je to, že předložené kroky byly 

příliš radikální, a neměly tak šanci získat dostatečnou politickou podporu). Jakákoli nová 

iniciativa totiž musí splňovat podmínky řady aktérů a stát se předmětem politické shody, 

což v Unii s téměř třiceti členy není vůbec jednoduché.

Dosažení shody během přezkumu 2008/2009 tak bude možné opět jen za cenu 

menších či větších ústupků ze strany všech zapojených aktérů. Vzhledem k nutnosti 

hluboké reformy ale doufáme, že konečný výsledek bude pro Unii jako celek alespoň 

o něco příznivější, než tomu bylo při jednáních o finančním rámci na období 2007-2013. 

Změna nemusí být (a pravděpodobně ani nebude) převratná -  postupné kroky s cílem 

trvale směřovat k efektivnějšímu využití společných prostředků by ale mohly být tou 

správnou cestou pro zlepšení systému financování Evropské unie.
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RESUMÉ

Rigorózní práce „Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu: 

cesta k efektivnímu využití společných financí?41 pojednává o víceletém finančním rámci 

Evropské unie po roce 2007 a právě probíhajícím přezkumu rozpočtu. Na základě rozboru 

jednání o finanční perspektivě (založeném na deskriptivně analytické metodě) práce 

ukazuje, že rozpočet EU není dostatečně efektivní a neumožňuje řešit aktuální problémy 

Unie ani plnit odpovídajícím způsobem vytyčené cíle. Protože je finanční rámec sestaven 

spíše na základě politické dohody než na bázi čistě ekonomických kritérií, musí jej 

odsouhlasit všichni aktéři, kteří mají často protichůdné zájmy a názory. Výsledný 

dokument tedy už tím, že se jedná o kompromis, nemůže být výhodný pro všechny. 

Z konečného jednání nejvíce získávají zpravidla ti, kdo jsou schopni nejlépe obhájit své 

vlastní požadavky, zájmy Unie jako celku proto zůstávají spíše v pozadí. Situace je navíc 

komplikována množstvím aktérů, kteří jsou do procesu vytváření finančního rámce 

zapojeni, i tím, že státy tvoří různé koalice, jsou ochotné za ústupek v jedné oblasti slevit 

ze svých zájmů v jiné oblasti, a jejich pozice se proto v závislosti na konkrétní situaci 

neustále mění a vyvíjí. Ani přezkum rozpočtu pravděpodobně nepovede k radikální 

reformě (do roku 2013 jsou téměř vyloučeny jakékoli podstatnější změny), protože státy 

stále hájí své pozice a nejsou příliš ochotny vzdát se v zájmu Unie dříve vydobytých 
výhod.

Účelem práce není hodnotit rozpočet EU z čistě ekonomického hlediska, ale 

poukázat na vliv členských států i ostatních zapojených aktérů na konečnou podobu 

dohodnutého finančního rámce a vysvětlit, proč společný rozpočet není efektivním 

nástrojem pro financování rozšířené Evropské unie. Práce je rozdělena do pěti kapitol. 

Nejprve připomínáme vývoj financování EU do roku 2007 i nej důležitější problémy 

a nevyřešené otázky související se společným rozpočtem a věnujeme se také některým 

návrhům na řešení hlavních sporů. V dalších kapitolách práce analyzujeme jednání

0 finančním rámci 2007-2013 během irského, nizozemského, lucemburského, britského

1 rakouského předsednictví, hodnotíme jednotlivé návrhy nové finanční perspektivy 

a zaměřujme se nato, zda dohodnuté kroky přispívají ktomu, aby bylo možné finanční 

rámec 2007-2013 označit za efektivní rozpočet pro Unii ve 21. století. Podrobně se
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věnujeme i analýze klíčových oblastí sporů, zhodnocení výsledného kompromisu 

a dalšímu vývoji dané problematiky během přezkumu rozpočtu v období 2008/2009 

(především příspěvkům do veřejné konzultace). Práce tak přináší ucelený pohled 

na financování Evropské unie a umožňuje lépe porozumět problémům spojeným 

se společným rozpočtem i jejich možným řešením. Přínosem je i to, že se práce zabývá 

velmi aktuálním tématem, které zatím není v české literatuře podrobně analyzováno.

SUMMARY

The rigorous thesis „Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu: 

cesta k efektivnímu využití společných financí?“ deals with the multiannual fmancial 

framework after the year 2007. Based on the analysis of the debates on the fmancial 

perspective (using the descriptive and analytical method), the thesis proves that the EU 

budget is not an effective instrument which would make it really possible to solve actual 

problems of the Union or to achieve the agreed targets in an appropriate way. The fmancial 

framework is rather an outcome of a political agreement than a product based on purely 

economic criteria, and must be approved by all the actors, whose opinions and interests are 

often contradictory. As the finál document is a compromise, it can't be favourable to all 

the actors. The finál outcome is usually the most advantageous for those, who are able to 

efficiently defend their requirements -  for that reason, the interests of the Union remain 

behind. The situation is also often complicated by the number of actors involved and by 

the fact that the States get together in different coalitions and are ready to make 

concessions in one area if they get some advantage in another one. That is why their 

positions often change according to the concrete situation. The budget review will 

probably not lead in a radical reform (at least, till 2013, significant changes cannot be 

expected to také plače) because the Member States promote their positions and are not 

willing to make concessions or give up the privileges previously obtained for the saké 
of the Union.

The purpose of the thesis is not to analyse the EU budget from a purely economic 

point of view but to show the influence of the Member States and all the actors involved
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onthe finál content of the financial perspective and to explain why the budget isn't 

effective enough to finance the enlarged Union. The thesis is divided into five chapters -  

first of all, we résumé the evolution of the EU financing till the year 2007, the most 

important problems and pending questions conceming the budget and we also deal with 

the proposals to solve the main areas of contention. The next chapters are devoted to the 

analysis of the negotiations on the financial firamework 2007-2013 during the Irish, Duích, 

Luxemburg, British and Austrian presidency. We also asset all financial perspective 

proposals and focus on the question whether the steps which háve been undertaken 

contribute to the efficiency of the financial perspective 2007-2013 so that it could be 

referred to as an effective budget for the Union in the 21st century. We also deeply analyse 

the key conflicts, evaluate the finál compromise, and outline the possible progress during 

the budget review 2008/2009 (we are mainly interested in the contributions to the budget 

review). The diploma thesis results in a comprehensive overview of the European Union 

financing, and make it easier to better understand the problems conceming the EU budget 

and the feasible Solutions. The asset of the thesis lies also in the fact that it deals with 

a subject which hasn't been deeply analysed in Czech texts, yet.
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PŘÍLOHY
PŘÍLOHA I.

PŘÍJMY ROZPOČTU -  PROCENTUÁLNÍ VYJÁDŘENÍ

O CM CO 00 o CN CO 00 O CN CO 00 O CN ■xf CO
h - 1 ^ 1^- r^- N - 00 00 00 00 00 CD CD CD CD CD o O O o
O ) O ) cd CD cd CD O ) CD CD CD CD CD CD CD CD o O O oT_ x— ■*“ T— X— x— ■*- ■*“ CN CN CN CN

□jiné platby od ČI. států ■zemědělské dávky Dola dpodíl DPH ■příspěvek podle HDP/HND či. států

Zdroj dat: Evropská komise. EU Budget 2006: Financial Report.
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SEZZO F-záruční část □S trukturá lní politika ■V ýzkum  O V ně jšíakce

■  Adm inistrativa □  Ostatní ■Předvstupní pomoc _____________

Zdroj dat: Evropská komise. EU Budget 2006: Financial Report.
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PŘÍLOHA III.
Vztahy mezi současným finančním výhledem a novou strukturou navrhovanou

pro finanční výhled 2007-2013*

NOVÉ OKRUHY VÝDAJŮ Rozpočet na rok 2004 
struktura ABB

okruhy
současného

Fy**
1. UDRŽITELNÝ RŮST (1 ) (3 )

l.a. Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost
V Z D Ě L Á V Á N Í A  O D B O R N Á  P Ř ÍP R A V A  (k ro m ě k u ltu ry ) 15 (V ý ch o v a  a  k u ltu ra ) 3
V ý z k u m  (v če tn ě  v ý zk u m u  z E N T R , T Ř E N  a  F IS H ) 08 (V ýzkum ) a  10 (P řím ý 

v ýzkum )
v ý zk u m  z 02 (P odn iky ), 06 
(E nerg ie  a  d o p rav a) a 11 
(R ybo lov )

3

IN F O R M A Č N Í S P O L E Č N O S T  (k ro m ě  eT E N ) 09 (In fo rm ačn í spo lečn o st) 3
P O D N IK Y  (k ro m ě výzk u m u ) 02 (P odn iky ) k ro m ě  vý zk u m u 3
V N IT Ř N Í T R H 12 (V n itřn í trh ) 3

H O S P O D Á Ř S K Á  S O U T Ě Ž 03 (H o sp o d ářsk á  sou těž) 3
H O S P O D Á Ř S K É  A  F IN A N Č N Í V Ě C I (k ro m ě re z e rv  n a  z á ru k y  za  ú v ě ry  a 
m a k ro fin a n č n í p o m o c i)

01 (H o sp o d ářsk é  a fin an čn í 
věci)

3

D A N Ě  A  C L A 14 (D aně a  cla) 3
S T A T IS T IK A 29  (S ta tistika) 3
E N E R G IE  A  D O P R A V A  (k rom ě vý zk u m u ) 06 (E nerg ie  a  d o p rav a) k rom ě 

výzkum u)
3

IN F O R M A Č N Í S P O L E Č N O S T  (k ro m ě  v ý zk u m u ) 09  (In fo rm ačn í spo lečn o st) 3
Z A M Ě S T N A N O S T  A  S O C IÁ L N Í V Ě C I (výdaj p o d  so u časn ý m  o k ru h em  3 
„ v n itřn í p o litik y ")

04 (Z am ě stn an o s t a  soc iá ln í 
věci)

3

J in é  a) 20  (O b ch o d ), 2 4  (B oj p ro ti 
p o d v o d ů m ) a  25 (K oord inace  
p o litik y  K o m ise  a p ráv n í 
p o rad en s tv í)

3

1. b. Soudržnost pro růst a zaměstnanost
REGIONÁLNÍ POLITIKA -  FEDER, INTERREG 13 (Regionální politika) 2

REGIONÁLNÍ POLITIKA -  Fond soudržnosti 13 04 (Fond soudržnosti) 2

ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI 04 (Zaměstnanost a sociální 
věci)

2

ZEMĚDĚLSTVÍ (část LEADER) 05 04 (R ozvo j ven k o v a) 2

2. ZACHOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A HOSPODAŘENÍ 
S NIMI
Ž IV O T N Í P R O S T Ř E D Í (k ro m ě v n ě jš íh o  ro zm ěru ) 07  (Ž iv o tn í p ro s třed í) 3
Z E M Ě D Ě L S T V Í -  v če tn ě  o p a třen í p o d  so u časn ý m  o k ru h em  3 a  ro z v o je m  
v e n k o v a
z toho (pouze p ro vo zn í výdaje): „ tržn í opatřen í“ 
rozvo j venkova
rozvoj venkova + část LEAD ERu  
lesn ictví a  kontroly a inspekce

05 (Z em ěd ělstv í)

05
05
05
05

la
lb
2
3

Z D R A V Í A  O C H R A N A  S P O T Ř E B IT E L E  (z d ra v í zv ířa t, d o b ré  ž iv o tn í 
p o d m ín k y  zv ířa t a  ro s tlin o lék a řsk ý  stav)

17 04  (B ezp ečn o st p o trav in , 
zd rav í zv ířa t, d o b ré  ž ivo tn í 
p o d m ín k y  zv ířa t a 
ro s tlin o lék a řsk ý  stav)

la

R Y B O L O V  (k ro m ě vý zk u m u ) 
z  toho (pouze pro vo zn í výdaje): „ tržn í o p a třen í“ 
strukturá ln í opatření 
řízen í a kontroly a inspekce 
m ezinárodní rybolov

11 (R y b o lo v ) k ro m ě  vý zk u m u  
11 
11 
11 
11

la
2
3
4
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NOVÉ OKRUHY VÝDAJŮ Rozpočet na rok 2004 
struktura ABB

okruhy
současného

F y * **
3. OBČANSTVÍ, SVOBODA, BEZPEČNOST A 

SPRAVEDLNOST
3

K U L T U R A 15 (V ý ch o v a  a  k u ltu ra ) 3
Z A M Ě S T N A N O S T  A  S O C IÁ L N Í V Ě C I -  boj p ro ti d isk rim in ac i a  za  ro v n o s t 
p o h la v í

04  04 (P o d p o ra  sp o lečn o sti 
o tev řen é  so c iá ln ím u  zač len ěn í)

3

S P R A V E D L N O S T  A  V N IT Ř N Í V Ě C I 18 (P ro sto r svobody , 
b ezp ečn o sti a sp rav ed ln o sti)

3

Z D R A V Í A  O C H R A N A  S P O T Ř E B IT E L E  (k ro m ě  z d ra v í zv ířa t, d ob rých  
ž iv o tn íc h  p o d m ín ek  zv ířa t a  ro s tlin o lé k a řsk é h o  stavu )

17 (Z d rav í a  o ch ran a  
sp o třeb ite le ), (k rom ě 17 04 
(Z d rav í zv ířa t, do b ré  ž iv o tn í 
p o d m ín k y  zv ířa t a 
ro s tlin o lék a řsk ý  stav)

3

T IS K  A  K O M U N IK A C E 16 (T isk  a  k o m u n ik ace) 3
R O Z Š ÍŘ E N Í -  P řech o d o v ý  n ás tro j (b u d o v án í in s tituc í) 22  03 P řech o d o v ý  nástro j p ro  

b u d o v á n í in s titu c í po  vstupu
3

F O N D  S O L ID A R IT Y  (p. m .)
4. EU JAKO GLOBÁLNÍ PARTNER
V N Ě JŠ Í V Z T A H Y 19 (V n ějš í vz tahy)
z  toho (pouze provozn í výdaje): „ vnější vztahy" 19 4
„pom oc obětem  porušování lidských p rá v" 19 3

Z E M Ě D Ě L S T V Í (S A P A R D ) 05 4
R E G IO N Á L N Í P O L IT IK A  (IS P A ) 13 7
O B C H O D 20 4
R O Z V O J A  S P O L U P R Á C E  S E  Z E M Ě M I A K T 21 4
R O Z Š ÍŘ E N Í (k rom ě p ře c h o d o v é h o  n ástro je ) 22  k ro m ě 22  03 7
H U M A N IT Á R N Í P O M O C 23 4
E V R O P S K Ý  R O Z V O JO V Ý  F O N D  (m im o ro z p o č tu  E U  n a  ro k  200 4 ) [211
E C F IN  -  reze rv a  n a  zá ru k y  z a  ú v ě ry 01 04 01 13 6
E C F IN  -  m ak ro fin a n čn í p o m o c 01 4
R E Z E R V A  -  R e ze rv a  n a  m im o řá d n o u  p o m o c 31 6
Jin é  b ) 06, 07 , 14 &  15 4
5. SPRÁVA **
S P R Á V N Í V Ý D A JE  -  o s ta tn í o rg án y 5
D ů ch o d y 30 5
E v ro p sk é  ško ly 26  01 50 5
CELKEM (včetně náhrad) třicet jedna politických

CELKEM KOMISE

* Nová struktura uvedená v této tabulce odpovídá struktuře navrhované Komisí v jejím sdělení ze dne 10. 
února 2004, KOM(2004)101 konečné znění.
** V současné struktuře finančního výhledu jsou správní výdaje Komise spolu s jinými institucemi zahrnuty 
do samostatného okruhu 5. Jak se navrhuje v dokumentu KOM(2004) 101 konečné znění, mají se správní 
výdaje Komise zařadit do oblasti odpovídající politiky. V této tabulce jsou správní výdaje Komise pod 
současným okruhem 5 (2 846 469 262 eur) rozděleny do oblastí politiky v souladu s nově navrhovaným 
přístupem. Správní výdaje týkající se správních „horizontálních14 služeb Komise (audit, správa, rozpočet, 
koordinace politiky) byly rozděleny jako „režijní výdaje11 proporcionálně k správním výdajům, které se 
přímo vztahují ke každé ze zbývajících oblastí politiky, na základě PNR 2004. Jedna výjimka se týká oblasti 
politiky DŮCHODY, která (spolu s výdaji na Evropské školy) zůstává pod znovu definovaným okruhem 
„Správa11.
a) Obsahuje konkrétní činnosti vztahující se k boji proti podvodům, k obchodu, postupům při veřejných 
zakázkách a k programu Prince (informace o budoucnosti Evropy).
Zdroj: Evropský parlament. Zpráva o politických výzvách a rozpočtových prostředcích rozšířené Unie 
v letech 2007-2013.
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PŘÍLOHA IV.

FINANČNÍ RÁMEC 2007-2013 (návrh Evropské komise, 14. 2. 2004)

p o lo ž k y  na z á v a z k y , m il. E U R , 
c e n y  rok li 2 0 0 4

2 0 0 6  a ) 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2011 201 2 20 1 3 20 0 7 -2 0 1 .

1. U d r ž ite ln ý  rů st 4 7  5 82 5 9  6 7 5 6 2  759 6 5  8 00 6 8  2 3 5 7 0  660 7 3  7 15 76  7 85 4 7 7  66Í

l a  K onkurenceschopnost pro  hospodářský 
rů st a  zam ěstnanost

8 791 12 105 14 390 16 680 18 965 21 250 23 540 25 825 132 75!

lb  Soudržnost pro  hospodářský  rů st 
a  zam ěstnanost b)

38 791 47 570 48  405 49 120 49  270 49 410 50 175 50 960 344 91(

2 . O c h r a n a  p ř ír o d n íc h  z d r o jů  
a  h o s p o d a ř e n í s n im i

5 6  0 1 5 5 7  1 80 5 7  900 58  115 5 7  9 80 5 7  850 5 7  8 25 57  8 05 4 0 4  65Í

z  toho: výdaje související s trhem  a  p řím é 
p la tby

43 735 43 500 43 673 43 354 43 034 42 714 42 506 42 293 301 07'

3 . O b č a n s tv í, s v o b o d a , b e z p e č n o s t  a  p r á v o 1 3 8 1 1 6 3 0 2 0 1 5 2  3 3 0 2  6 45 2 9 7 0 3  2 9 5 3  6 20 18 50:

4 . E U  ja k o  g lo b á ln í h r á č  c ) 11 2 32 11 4 00 12  175 12 9 45 13  720 14 4 95 15 115 15 7 40 9 5  59<

5 . S p r á v n í n á k la d y  d) 3  4 3 6 3 6 7 5 3  8 1 5 3  9 5 0 4 0 90 4  2 2 5 4  3 6 5 4 5 00 2 8  62Í

6 . N á h r a d y 1 041

P o lo ž k y  n a  z á v a z k y  c e lk e m 1 20  6 8 8 133 5 6 0 1 38  700 143  140 1 46  6 7 0 150  2 00 1 54  3 1 5 1 58  4 5 0 1 0 2 5  03Í

P o lo ž k y  n a  p la tb y  c e lk e m  b ), c ) 1 14  7 40 124 6 0 0 1 3 6 5 0 0 127  7 00 1 26  0 0 0 132  4 00 1 38  4 0 0 1 43  100 9 2 8  701

ja k o  %  H N D  EU 1,09% 1,15% 1,23% 1,12% 1,08% 1,11% 1,14% 1,15% 1,14°/

D ostupné rozpětí pod  stropem  
v lastn ích  zdrojů

0 ,15% 0,09% 0,01% 0,12% 0,16% 0,13% 0,10% 0,09% 0,10°/

Strop v lastn ích  zdrojů  ja k o  %  F1ND 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24°/

a) V ýdaje za rok  2006 pod le  stávajíc í finanční perspek tivy  by ly  pro  srovnán í p řerozděleny podle nové nom enklatury , aby  se usnadnilo  
porovnání.
b ) Z ahrnu je  od  roku  2006 výdaje n a  F ond  solidarity  (1 m ilia rda  €  v  cenách  roku  2004). Příslušné platby  js o u  ale započteny až od  roku
2007.
c) Z ačleněn í E R F do  rozpočtu  E U  se p ředpokládá od  roku  2008. Z ávazky  p ro  roky  2006 a  2007 js o u  zahrnuty je n  pro  účely  porovnání. 
P la tby  závazků před  rokem  2008 n esou  v  údajích  o p la tbách  zohledněny.
d) Z ahrnu je  adm in istrativn í výdaje institucí krom ě K om ise, důchody  a  E vropské školy. A dm inistrativní výdaje K om ise jso u  začleněny 
do  p rvn ích  č ty ř výdajových okruhů.

Zdroj: Evropská komise. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu -  Budovám naší společné 
budoucnosti -  Politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie — 2007-2013. KOM(2004) 101 
v konečném znění.
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PŘÍLOHA V.

FINANČNÍ RÁMEC 2007-2013 (návrh Evropské komise, 14. 7. 200D

p o lo ž k y  iui z á v a zk y , m il. E U R , 
c e n y  l o k u  2 0 0 4

2 0 0 6  a ) 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2011 2012 20 1 3 200 7 -2 0 1

1. U d r ž ite ln ý  r ů s t 4 6  621 88 735 62875 6 4  8 9 5 5 7  3 5 0 6 9  7 9 5 72 75  9 5 0 1 7 1 4 6 1

l a  K onkurenceschopnost pro  hospodářský  
rů st a zam ěstnanost

8 791 12 105 14 390 16 680 18 965 21 250 23 540 25 825 132 75.

lb  Soudržnost pro  hospodářský růst 37  830 4 6  630 47 485 48 215 48 385 48 545 49 325 50 125 344 71<
a  zam ěstnanost b)
2 . O c h r a n a  p ř ír o d n íc h  z d r o jů  
a h o s p o d a ř e n í s n im i

5 6  015 5 7  180 5 7  900 5 8  115 5 7  9 80 57  8 50 5 7  825 5 7  8 05 4 0 4  65!

z  toho: výdaje související s trhem  a  p řím é 
p la tby

43 735 43 500 43 673 43 354 43 034 42 714 42  506 42 293 301 07 '

3 . O b č a n s tv í, sv o b o d a , b e z p e č n o s t  a  p r á v o 2  3 4 2 2570 2835 3  2 3 5 3  5 3 0 3 8 3 5 4 1 4 5 4  455 2 4  701

4 . E U  ja k o  g lo b á ln í h r á č  c) 11 2 32 1 1 2 8 0 1 2 1 1 5 12  8 8 5 13 720 14 4 95 15  115 15 740 9 5 3 5 1

5 . S p r á v n í n á k la d y  d) 3  4 36 3  6 7 5 3  8 1 5 3 9 5 0 4 0 9 0 4 2 2 5 4  3 6 5 4 5 0 0 2 8  621

6 . N á h r a d y 1 041 1 2 0 6 0 6 0 241

P o lo ž k y  n a  z á v a z k y  ce lk e m 1 20  6 88 133  5 60 1 38  700 143  140 1 46  6 7 0 150  2 0 0 1 54  3 1 5 158  4 5 0 1 0 2 5  031

P o lo ž k y  n a  p la tb y  c e lk e m  b), c) 114  7 40 124  6 0 0 1 3 6 5 0 0 1 2 7  7 00 1 26  0 0 0 132 4 00 1 38  4 0 0 1 43  100 9 2 8  70<

ja k o  %  H N D  EU 1,09% 1,15% 1,23% 1,12% 1,08% 1,11% 1,14% 1,15% 1,14°/

D ostupné rozpětí pod  stropem  
v las tn ích  zdrojů

0,15% 0,09% 0,01% 0,12% 0,16% 0,13% 0,10% 0,09% 0,10°/

S trop  v lastn ích  zdrojů ja k o  %  H N D

i n n z ____ii„ __ r t _________ v .

1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24°/

a) V ýdaje  za rok  2006 podle stávajíc í finančn í perspek tivy  by ly  p ro  srovnán í přerozděleny  podle nové nom enklatury , aby  se usnadnilo  
porovnán í. Ú daje v  okruzích  3 a  4  zahrnují částky  související s Fondem  solidarity  (961 €  v  cenách roku  2004), resp. E R F (3 m iliardy €).
b ) Z ah rnu je  od  roku  2006 výdaje n a  F ond  so lidarity  (1 m iliarda €  v  cenách roku  2004). Příslušné p la tby  jso u  a le  započteny až od  roku

c) Z ačleněn í E R F do rozpočtu  E U  se p ředpok ládá od roku  2008. Z ávazky  pro  roky  2006 a  2007 js o u  zahrnu ty  je n  p ro  úče ly  porovnání. 
P la tby  závazků před  rokem  2008 nesou  v  ú dajích  o p la tbách  zohledněny.
d) Z ahrnu je  adm in istra tivn í výdaje in stitucí krom ě K om ise, důchody  a  E vropské školy. A dm in istrativn í výdaje K om ise jso u  začleněny 
do  p rvn ích  čty ř výdajových  okruhů.
e) P ředpokládané částky  dohodnuté ve společném  posto ji E vropské un ie  pro  p řístupovou  konferenci s B ulharskem  (C O N F-B G  27/04).

Zdroj: Evropská komise. Commission working document - Proposal for renewal o f the Interinstitutional 
Agreement on budgetary disciplině and improvement o f  the budgetary proceduře. COM(2004) 498 finál, 
Výpočet a zvýraznění aut.

Pozn: Zvýrazněné jsou částky, které se oproti předchozímu návrhu změnily.
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PŘÍLOHA VI.

FINANČNÍ RÁMEC 2007-2013 (návrh lucemburského předsednictví, 15. 6. 2005)

p o lo ž k y  na z á v a zk y , m il. E U R ,  
c e n y  rok u  2 0 0 4

2 0 0 7 2 0 0 8 200 9 2 0 1 0 2011 201 2 20 1 3 2 0 0 7 -2 0 1 3

1. U d r ž ite ln ý  r ů s t 5 0  6 57 51  7 03 5 2  473 5 3  9 65 5 5  020 5 6  5 67 5 8  133 3 7 8  518

l a  K onkurenceschopnost p ro  hospodářský  
rů st a  zam ěstnanost

8 230 8 840 9  490 10 180 10 930 11 740 12 600 72 010

lb  S oudržnost p ro  hospodářský  růst 
a  zam ěstnanost

42  427 42 863 42  983 43 785 44  090 44  827 45 533 306 508

2 . O c h r a n a  p ř ír o d n íc h  z d r o jů  
a h o s p o d a ř e n í s n im i

5 4  502 5 4  4 8 3 5 4  421 5 3  9 16 5 3  6 30 5 3  483 5 3  3 66 3 7 7  801

z toho: výdaje  souv isejíc í s trhem  a  přím é 
p la tby

43 120 42 797 42  429 42 114 41 753 41 547 41 345 295 105

3 . O b č a n s tv í, s v o b o d a , b e z p e č n o s t  a  p r á v o 1 150 1 2 6 0 1 3 9 0 1 5 3 0 1 7 00 1 8 8 0 2  0 90 1 1 0 0 0

3a  Svoboda, bezpečnost a právo 600 690 790 910 1050 1200 1390 6 630

3b O sta tn í vn itřn í politiky 550 570 600 620 650 680 700 4 370

4. E U  ja k o  g lo b á ln í h rá č 6  2 8 0 6 5 5 0 6  830 7 120 7 4 2 0 7 740 8  0 7 0 50  010

5. S p r á v n í n á k la d y 6 6 6 0 6 830 7  0 00 7  180 7  3 6 0 7 540 7 7 30 5 0  3 0 0

P o lo ž k y  n a  z á v a z k y  ce lk em 1 1 9  2 4 9 1 20  8 2 6 1 2 2  114 1 2 3  711 1 25  130 1 2 7  2 1 0 129  3 8 9 8 6 7  6 2 9

Zdroj: Rada EU. Financialperspective 2007-2013. 10090/05, CADREFIN 130. 
Výpočet aut.

SROVÁNÍ LUCEMBURSKÝCH NÁVRHŮ (15. 6. 2005 A 17. 6. 20051

položky na závazky, mil. EUR, 
ceny roku 2004

A) LUX 
15. 6. 2005

B) LUX 
17. 6.2005

B) -  A)

1. Udržitelný růst 378 518 381 604 3 086
la Konkurenceschopnost pro hospodářský růst a zaměstnanost 72 010 72 010 0
lb Soudržnost pro hospodářský růst a zaměstnanost 306 508 309 594 3 086
2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 377 801 377 801 0
z toho: výdaje související s trhem a přímé platby 295 105 295 105 0
3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 11 000 11 000 0
3 a Svoboda, bezpečnost a právo 6 630 6 630 0
3 b Ostatní vnitřní politiky 4 370 4 370 0
4. EU jako globální hráč 50 010 50 010 0
5. Správní náklady 50 300 50 300 0
Náhrady - 800 -
Položky na závazky celkem 867 629 871 515 3 886
% HND EU 1,06% 1,056% 0,004 %
Zdroj dat: Rada EU. Financial perspective 2007-2013. 10090/05, CADREFIN 130. 
FILÍPKOVÁ Lenka. Finanční rámec 2007-2013 -  Implikace pro ČR.
Výpočet aut.
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PŘÍLOHA VII.

FINANČNÍ RÁMEC 2 0 0 I ! 3 ~ ~  ~ - t>kého předsednictví 5. 12. 20051

Zdroj dat: Rada EU. Financialp enpe& m e2H f?-M 3-15393/05. CADREFIN 256.

Pozn: Zvýrazněné jsou částky, h n e  se oproti lucemburskému návrhu nezměnily.

175
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PŘÍLOHA VIII.

SROVNÁNÍ BRITSKÝCH NÁVRHŮ ( z e  dnů 5.12. 2005,14.12. 2005 a 19.12. 2005)

položky na závazky, mil. EUR, 
ceny roku 2004

A) VB 
5. 12.

B) VB 
14. 12.

C) VB 
19. 12.

B ) - A ) C ) - B )

1. Udržitelný růst 368 910 370 999 379 739 2 089 8 740

la  Konkurenceschopnost pro hospodářský 
růst a zaměstnanost

72 010 72 010 72 120 0 110

lb Soudržnost pro hospodářský růst 
a zaměstnanost

296 900 298 989 307 619 2 089 8 630

2. Ochrana přírodních zdrojů 
a hospodaření s nimi

367 464 367 924 371 244 460 3 320

z toho: výdaje související s trhem a přímé platby 293 105 293 105 293 105 0 0

3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 10 270 10 270 10 270 0 0
3a Svoboda, bezpečnost a právo 6 630 6 630 6 630 0 0

3b Ostatní vnitřní politiky 3 640 3 640 3 640 0 0

4. EU jako globální hráč 50 010 50 010 50 010 0 0

5. Správní náklady 49 300 49 300 50 300 0 1 000

Náhrady 800 800 800 0 0

Položky na závazky celkem 846 754 849 303 862 363 2 549 13 060

jako % HND EU 1,03 % 1, 03 % 1,045 % 0% 0,015 %

Položky na platby celkem 807 426 809 319 819 380 1 893 10 061

jako % HND EU 0,98 % 0,98 % 0,99 % 0% 0,01 %

Zdroj: Rada EU. Financialperspective 2007-2013. 15393/05, CADREFIN 256.
Rada EU. Perspectives financiěres 2007-2013. 15649/05, CADREFIN 264. 
Rada EU: Finanční výhled 2007-2013. 15915/05 CADREFIN 268.

Výpočet aut.
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PŘÍLOHA IX.

NÁVRH EVROPSKÉHO PARLAMENTU

p o lo ž k y  na z á v a z k y , m il. E l'R ,  
c e i iv  rok li 2 0 0 4

2 0 0 7 2 0 0 8 20 0 9 201 0 2011 2012 201 3 2 0 0 7 -2 0 1 3  |

1. U d r ž ite ln ý  rozvo j 5 7  6 12 6 0  612 6 3  5 60 6 5  5 58 6 7  6 9 9 7 0  559 7 3  435 4 5 9  0 35

1 a  K onkurenceschopnost p ro  hospodářský  
rů st a  zam ěstnanost

11 010 13 157 15 377 17 207 19 190 21 272 23 350 120 563

lb  Soudržnost pro  hospodářský rů st 
a  zam ěstnanost

46  602 47  455 48 183 48 351 48 509 49 287 50 085 388 472

2 . O c h r a n a  p ř ír o d n íc h  z d r o jů  
a h o s p o d a ř e n í s n im i

5 6  744 5 6  8 66 5 6  9 80 56  747 5 6  524 56  2 99 5 6  088 3 9 6  248

z toho: výdaje související s trhem  a  p řím é 
p la tby

43 120 42  697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105

3 . O b č a n s tv í, sv o b o d a , b e z p e č n o s t  a  p r á v o 1 7 7 2  156 2  4 7 0 2 7 78 3 0 96 3  4 2 0 3  741 19 4 37

4 . E U  ja k o  g lo b á ln í h rá č 8 2 3 5 8  7 95 9  3 4 3 10 0 50 10  782 1 1 4 3 4 12 0 60 7 0  6 97

5 . S p r á v n í n á k la d y 3  6 7 5 3 8 1 5 3  9 5 0 4 0 90 4 2 2 5 4 365 4 5 00 2 8  620

6. N á h r a d y 4 1 9 191 190 0 0 0 0 8 0 0

P o lo ž k y  n a  z á v a z k y  ce lk em 1 28  462 132  4 3 4 136  4 9 3 1 39  2 2 3 142 3 2 6 1 46  0 7 7 1 49  824 9 7 4  8 3 7

jak o  pod íl H N D  a) 1 ,1 7 % 1 ,1 8 % 1,19 % 1 ,1 8 % 1 ,1 8 % 1,19 % 1,19 % 1 ,1 8 %

C e lk o v é  s n íž e n í v e  sr o v n á n í s  n á v r h e m  E K r -4 7  5 18

S tr o p  -  s p r á v n í v ý d a je  K o m ise 3 114 3 321 3 528 3 744 3 942 4 140 4 356 2 6  145

S tr o p  -  a g e n tu r y  (o d h a d ) 307 313 320 326 332 339 346 2  2 8 3

P o lo ž k y  n a  p la tb y  c e lk e m  b) 1 16  4 0 3 1 20  0 0 3 1 2 3  6 80 1 26  154 128  9 6 6 132  3 6 5 1 35  760 8 8 3  3 2 9

jak o  pod íl FIND a) 1,06 % 1 ,0 7 % 1,08 % 1,07 % 1 ,0 7 % 1 ,0 7 % 1 ,0 8 % 1 ,0 7 %

a; ^uívíuu  ̂ ------------------------------- - z v . . .
b) Poměr závazků/plateb založený na dokumentu Komise KOM(2004)498
Zdroj: Evropský parlament. P6_TA-PROV(2005)0224 Politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené 
Evropské unie v letech 2007-2013. Usnesení Evropského parlamentu o politických výzvách a rozpočtových 
prostředcích rozšířené Unie v letech 2007—2013 (2004/2209(INI)).
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Rigorózní práce Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu: cesta k efektivnímu využití společných financí?

PŘÍLOHA X.

FINANČNÍ RÁMEC 2007-2013

p o lo ž k y  na z á v a z k y , m il. E U R , 
c en y  roku  2(104

2(107 2 0 0 8 2 0 0 9 20 1 0 2011 201 2 2 0 1 3 2 0 0 7 -2 0 1 3

1. U d r ž ite ln ý  r ů s t 51  267 5 2  4 1 5 5 3  6 1 6 5 4  2 94 5 5  3 6 8 5 6  876 58  3 0 3 3 8 2  139

1 a K onkurenceschopnost p ro  hospodářský 
rů s t a zam ěstnanost

8 404 9 097 9 754 10 434 11 295 12 153 12 961 74 098

lb  Soudržnost p ro  hospodářský  růst 
a  zam ěstnanost

42  863 43 318 43 862 43 860 44  073 44 723 45 342 308 041

2 . O c h r a n a  p ř ír o d n íc h  z d r o jů  
a h o s p o d a ř e n í s  n im i

5 4  985 5 4  3 2 2 5 3  666 5 3  0 35 5 2  400 51  775 51 161 371  3 4 4

z  toho: výdaje  související s trhem  a  přím é 
platby

43 120 42  697 42  279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105

3 . O b č a n s tv í, sv o b o d a , b e z p e č n o s t  a  p r á v o 1 199 1 2 5 8 1 3 8 0 1 5 03 1 6 4 5 1 797 1 9 8 8 10 7 70

3 a Svoboda, bezpečnost a  p rávo 600 690 790 910 1050 1200 1390 6 630

3b  O statn í vn itřn í politiky 599 568 590 593 595 597 598 4 140

4 . E U  ja k o  g lo b á ln í h rá č 6 1 9 9 6  4 6 9 6 7 39 7 009 7 3 3 9 7 6 7 9 8 0 2 9 49  4 63

5 . S p r á v n í n á k la d y 6 6 33 6  8 1 8 6 9 7 3 7 111 7 2 5 5 7 400 7 6 1 0 49  8 00

6 . N á h r a d y  a ) 4 19 191 190 0 0 0 0 8 0 0

P o lo ž k y  n a  z á v a z k y  ce lk e m 120  702 121  4 7 3 122  5 6 4 1 22  9 5 2 124  0 0 7 1 25  5 2 7 127  091 864  3 1 6

ja k o  %  H N D 1 ,1 0 % 1,08 % 1,07 % 1,04 % 1,03 % 1,02 % 1,01 % 1,048 %

P o lo ž k y  n a  p la tb y  ce lk e m 116  6 50 1 1 9  6 2 0 111 9 90 1 18  280 115  8 6 0 1 19  410 118  9 7 0 820  7 80

ja k o  %  H N D 1 ,0 6 % 1 ,0 6 % 0,97 % 1 ,0 0 % 0,96  % 0,97 % 0,94 % 1,00 %

D ostupné rozpětí 0 ,1 8 % 0 ,1 8 % 0,27  % 0,24 % 0,28 % 0,27 % 0,30 % 0,24 %

Strop v lastn ích  zdrojů ja k o  %  H N D 1 ,2 4 % 1,24 % 1,24 % 1,24 % 1 ,2 4 % 1,24 % 1 ,2 4 % 1,2 4 %

a) Výdaje na důchody zařazené do stropu na tento okruh jsou vypočítány jako čisté výdaje bez příspěvků 
zaměstnanců do příslušného systému, s limitem 500 milionů EUR v cenách roku 2004 na období 2007-2013. 
Zdroj: Evropský parlament, Rada, Komise. Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem,
Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (2006/C139/01).
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PŘÍLOHA X.

FINANČNÍ RÁMEC 2007-2013

p o lo ž k y  na z á v a z k y , m il. FAIR, 
c e n y  roku 2 0 0 4

2(107 2 0 0 8 200 9 2 0 1 0 2011 2012 2 0 1 3 2 0 0 7 -2 0 1 3

1 . U d r ž ite ln ý  rů st 51 2 6 7 5 2  415 5 3  616 5 4  294 5 5  368 5 6  8 76 5 8  3 03 3 8 2  139

l a  K onkurenceschopnost pro  hospodářský  
rů st a  zam ěstnanost

8 404 9  0 9 7 9 754 10 434 11 295 12 153 12 961 74 098

lb  Soudržnost pro  hospodářský růst 
a  zam ěstnanost

42 863 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 308 041

2 . O c h r a n a  p ř ír o d n íc h  z d r o jů  
a  h o s p o d a ř e n í s n im i

5 4  9 85 5 4  3 2 2 5 3  6 66 5 3  035 52  4 00 51  7 75 51 161 3 71  3 4 4

z  toho: výdaje souv isejíc í s trhem  a  p řím é 
platby

43 120 4 2  697 42 279 41 864 41 453 41 047 40  645 293 105

3 . O b č a n s tv í, s v o b o d a , b e z p e č n o s t  a  p r á v o 1 199 1 2 5 8 1 3 8 0 1 503 1 6 45 1 7 97 1 988 10 7 70

3a  Svoboda, bezpečnost a  právo 600 690 790 910 1050 1200 1390 6 630

3b O statn í vnitřní po litiky 599 568 590 593 595 597 598 4 140

4 . E U  ja k o  g lo b á ln í h rá č 6 199 6  4 6 9 6 7 39 7 009 7 3 39 7  6 7 9 8 0 2 9 4 9  4 6 3

5 . S p r á v n í n á k la d y 6 6 3 3 6 8 1 8 6 9 73 7  111 7 2 5 5 7 4 00 7 6 1 0 4 9  8 00

6 . N á h r a d y  a ) 4 19 191 190 0 0 0 0 8 0 0

P o lo ž k y  n a  z á v a z k y  ce lk e m 120  7 02 121 4 7 3 1 22  564 122  9 52 1 24  0 07 1 25  527 127  091 8 6 4  3 1 6

ja k o  %  H N D 1,10 % 1 ,0 8 % 1,07 % 1 ,0 4 % 1,03 % 1 ,0 2 % 1,01 % 1 ,0 4 8 %

P o lo ž k y  n a  p la tb y  c e lk em 1 16  6 50 119  6 2 0 111  990 118  2 8 0 1 15  8 60 119  4 1 0 118 9 70 8 2 0  7 80

ja k o  %  H ND 1 ,0 6 % 1,06 % 0,97 % 1,00 % 0,96 % 0 ,9 7 % 0,94  % 1,00 %

D ostupné rozpětí 0 ,1 8 % 0 ,1 8 % 0,27 % 0,24 % 0,28 % 0 ,2 7 % 0,30  % 0,24 %

Strop v lastních zdrojů  ja k o  %  H N D 1,24 % 1 ,2 4 % 1 ,2 4 % 1,24 % 1 ,2 4 % 1 ,2 4 % 1,24 % 1 ,2 4 %

a) Výdaje na důchody zařazené do stropu na tento okruh jsou vypočítány jako čisté vý daje bez příspěvků 
zaměstnanců do příslušného systému, s limitem 500 milionů EUR v cenách roku 2004 na období 2007-2013. 
Zdroj: Evropský parlament, Rada, Komise. Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem,
Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (2006/C 139/01).

1"8



Rigorózní práce Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu: cesta k efektivnímu využití společných financí?

PŘÍLOHA XI.

FINANČNÍ RÁMEC 2007-2013:

srovnání s návrhy EK a lucemburského i britského předsednictví

položky na závazky, mil. EUR, 
ceny roku 2004

F. RÁMEC 
2007-2013

A B C

1. Udržitelný růst 382 139 -95 526 535 2 400

la  Konkurenceschopnost pro hospodářský 
růst a zaměstnanost

74 098 -58 657 2088 1 988

lb Soudržnost pro hospodářský růst 
a zaměstnanost

308 041 -36 869 -1553 422

2. Ochrana přírodních zdrojů 
a hospodaření s nimi

371 344 -33 311 -6 457 100

z toho: výdaje související s trhem a přímé platby 293 105 -7 969 -2 000 0

3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 10 770 -7 735 -230 500

3 a Svoboda, bezpečnost a právo 6 630 -1 720 0 0

3b Ostatní vnitřní politiky 4 140 -6 015 -230 500

4. EU jako globální hráč 49 463 -46 127 -547 -547

5. Správní náklady 49 800 21 180 -500 -500

Náhrady 800 800 0 0

Položky na závazky celkem 864 316 -160 719 -7 199 1 953

jako % HND EU 1,048% -0,172% -0,008 % 0,003 %

Položky na platby celkem 820 780 809 319 -6 735 1400

jako % HND EU 1,00 % -0,14% 0% 0,01 %

Zdroj: Evropská komise. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu -  Budování naší společné
budoucnosti -  Politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie -  2007-2013. KOM(2004) 
101 v konečném znění.
FILÍPKOVÁ Lenka. Finanční rámec 2007-2013 -  Implikace pro ČR.
Rada EU: Finanční výhled 2007-2013. 15915/05 CADREFIN 268.
Evropský parlament, Rada, Komise. Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (2006/C 139/01).

Výpočet aut.

A = rozdíl meziinstitucionální dohoda -  návrh EK (14. 2. 2004)

B = rozdíl meziinstitucionální dohoda -  návrh lucemburského předsednictví (17. 6. 2005) 

C = rozdíl meziinstitucionální dohoda -  návrh britského předsednictví (19. 12. 2005)
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