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Tento dokument má poskytnout nově zvoleným poslancům Evropského parlamentu, 
především členům Rozpočtového výboru, informace o ročních rozpočtových 
procesech 6. volebního období a upozornit na některé dosažené politické výsledky. 
 
Některé technické pojmy jsou uvedeny kurzívou a jsou vysvětleny v připojeném 
slovníčku. 
 
Tento dokument připravil sekretariát Rozpočtového výboru spolu s tematickou sekcí 
Rozpočtové záležitosti. 
 
Dokument se skládá ze čtyř částí: 

 Část 1:  Hlavní výsledky – oblasti, v nichž se projevil vliv EP 
 Část 2:  Rozpočtové mechanismy v ročním a víceletém procesu 
 Část 3:  Roční rozpočtové procesy v období 2005–2009  
 Část 4:  Přílohy – podrobný rozpis rozpočtových částek a slovníček pojmů 

 
Další údaje a základní informace o víceletém finančním rámci na období 2007–2013 
a o ročních rozpočtových procesech 6. volebního období naleznete v samostatné 
studii, kterou vypracovala tematická sekce Rozpočtové záležitosti a která se týká 
„Interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 a rozpočtových procesů v období 
2005–2009“.  
 
 
 
 
 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
Ve shrnutích rozpočtových procesů nejsou uvedeny opravné rozpočty, jsou však 
zahrnuty do přiložených tabulek. Následující tabulka uvádí počet opravných rozpočtů 
přijatých během každého rozpočtového roku: 
 

Rozpočtový rok 2005 2006 2007 2008 
Počet opravných rozpočtů 8 6 7 10 
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VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC (VFR) 
 

Od roku 1988 probíhají roční rozpočtové procesy na základě víceletého finančního 
rámce (VFR), který se přijímá interinstitucionální dohodou (IID). 

Současná IID byla přijata dne 17. května 2006. Jejím cílem je posílit rozpočtovou 
kázeň a zdokonalit fungování ročního rozpočtového procesu a spolupráci mezi 
orgány v rozpočtových záležitostech a také zajistit řádné finanční řízení prostředků 
EU.  

1. SOUVISLOSTI 

1.1. IID A VFR:  CESTA K BEZPROBLÉMOVĚJŠÍMU ROČNÍMU 
ROZPOČTOVÉMU PROCESU 

80. léta minulého století se často označují za léta rozpočtové krize na úrovni EU. 
Situace otevřeného konfliktu mezi dvěma složkami rozpočtového orgánu vedla 
k pozdnímu přijetí rozpočtů na roky 1980, 1985, 1986 a 1988 a k použití systému 
prozatímních dvanáctin. 

V důsledku toho bylo rozhodnuto vytvořit pro výdaje EU rámcový systém za použití 
nástroje plánování pro střední horizont (5 a poté 7 let), stanovit pravidla, která 
usnadní dialog a pomohou definitivně překonat tyto obtíže.  

Rozpočtové prostředky se i nadále přidělují a čerpají na ročním základě. IID se však 
staly základem interinstitucionálních vztahů v rozpočtové oblasti a od svého 
zavedení umožnily včasné přijímání ročních rozpočtů. Vedly rovněž k vytvoření 
víceletých finančních programů. 

Pokud vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, nebude již VFR přijímán formou 
časově omezených IID.  Stane se namísto toho primárním právním předpisem 
(článek 312 Smlouvy o fungování Evropské unie). 

1.2. FINANČNÍ RÁMCE 

Zatímco první dva finanční rámce doprovázelo zvýšení stropu vlastních zdrojů, 
u třetího a čtvrtého (současného) finančního rámce tomu tak nebylo. 

Všechny finanční výhledy odrážely strategické hlavní směry a hlavní politická 
rozhodnutí: 

1988–1992 (Delorsův balíček I):  měl za cíl ukončit rozpočtovou krizi a poskytnout 
zdroje potřebné pro naplnění rozpočtových potřeb Jednotného evropského aktu. 

1993–1999 (Delorsův balíček II):  umožnil zdvojnásobit strukturální fondy. 

2000–2006 (Agenda 2000): rozpočet Společenství byl stabilizován a vznikly úspory 
na financování rozšíření. 

2007–2013:  tento VFR si klade za cíl poskytovat odpovídající prostředky pro 
Evropskou unii s ohledem na rozpočtovou kázeň a na základě hodnocení přínosu 
Společenství. 
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2. SOUČASNÁ IID A VFR (2007–2013) 

2.1. DVA ROKY JEDNÁNÍ  

Od předložení sdělení Komise na počátku roku 2004 do přijetí IID dne 17. května 
2006 byly k dosažení dohody v Evropské radě (v prosinci 2005) zapotřebí téměř dva 
roky jednání mezi členskými státy. 

2.2. EVROPSKÝ PARLAMENT VYTVOŘIL PRO PŘÍPRAVU JEDNÁNÍ 
ZVLÁŠTNÍ VNITŘNÍ STRUKTURY 

Evropský parlament se rozhodl vytvořit dočasný výbor, který v květnu 2005 předložil 
rozsáhlou a komplexní zprávu (Bögeho zpráva). Definovala vyjednávací postoj 
Parlamentu a v červnu 2005 byla velkou většinou přijata. Poprvé přijal EP 
vyjednávací postoj dříve, než Rada vydala své závěry. Zpráva obsahovala 
kvantitativní (celkové finanční prostředky ve výši 975 mld. EUR na straně závazků) 
a kvantitativní prvky, jako je reforma systému financování, zlepšení plnění rozpočtu 
a obnovený „nástroj pružnosti“. Důsledný a pevný postoj EP byl výsledkem úzké 
spolupráce se specializovanými výbory. 

Vytvoření dočasného výboru posílilo viditelnost EP jako rovnocenného partnera 
Rady.  

Po dosažení dohody s Radou v prosinci 2005 (847 mld. EUR, což bylo hluboko pod 
červnovým postojem EP) se na počátku roku 2006 konaly čtyři trialogy. Dohody 
mezi všemi třemi orgány bylo dosaženo dne 4. dubna 2006 a byla podepsána dne 
17. května 2006.  

3. VÝSLEDEK PRO EP A NÁSLEDUJÍCÍ KROKY 

3.1. VÝSLEDKY DOSAŽENÉ EP  

VFR na období 2007–2013 vyčlenil na výdaje EU na toto období 864,3 mld. EUR. 
Ačkoliv ve výsledku jednání zůstala nevyřešena celá řada problémů, byla dohoda 
jediným možným kompromisem, jehož mohl Parlament v rozsahu těchto jednání 
dosáhnout. 

Výsledky dosažené EP spočívají v pokroku učiněném pro tři pilíře jeho 
vyjednávacího postoje: 

– Sladění politických priorit a finančních potřeb (zvýšení o 4 mld. EUR na 
financování politických výzev EU; financování nástrojů mimo finanční rámec, jako je 
Fond solidarity EU, Fond EU pro přizpůsobení se globalizaci, rezerva na pomoc při 
mimořádných událostech). 

– Zlepšení struktury rozpočtu pomocí větší pružnosti (nástroj pružnosti, přezkum 
v polovině období)  

– Zlepšení kvality čerpání finančních prostředků EU a zachování výsad 
Evropského parlamentu (revize finančního nařízení, ustanovení o řádném 
finančním řízení rozpočtu EU, zejména o výročních souhrnech členských států, 
podpora práv EP na informace o SZBP, zapojení Parlamentu do přezkumu 
v polovině období). 
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V souladu s postojem EP při jednáních o současném finančním rámci se již během 
prvního roku fungování ukázalo, že finanční prostředky jsou nedostatečné. V roce 
2007 se během přípravy rozpočtu na rok 2008 členské státy dohodly, že půjdou 
cestou, kterou připravil Parlament, aby zajistil dodatečné financování Společenství 
pro projekt Galileo a pro ETI a později pro nástroj pro zajišťování potravin 
a příspěvek EU k plánu evropské hospodářské obnovy. Tyto potřeby financování (3,7 
mld., 1 mld. a 5 mld. EUR) byly uspokojeny získáním prostředků z nástrojů IID.  

3.2. DALŠÍ KROKY: PŘEZKUM V POLOVINĚ OBDOBÍ 

Ve třetím prohlášení IID byla Komise vyzvána, aby uskutečnila celkový přezkum 
finančního rámce, který se bude zabývat všemi aspekty výdajů (včetně společné 
zemědělské politiky) a zdrojů EU (včetně úlevy pro Spojené království), a aby o něm 
podala v období 2008/2009 zprávu. Tento přezkum by mělo doplnit posouzení 
fungování IID. 

Dne 25. března 2009 přijal EP usnesení, v němž stanovil svůj postoj před tím, než 
Komise předloží své návrhy. 

EP trval na tom, že potřeba financovat nové priority nesmí ohrozit zdroje 
vyčleněné na stávající programy, zejména v okruzích 1a, 3 a 4. Patří k nim výzkum 
a inovace, nové úkoly jako energetická bezpečnost, změna klimatu, občanství, 
svoboda, bezpečnost a spravedlnost a SZBP. Parlament rovněž požadoval lepší 
dodržování některých obecných zásad, jako je zaměření se na politiky s přidanou 
hodnotou na úrovni EU, identifikace pozitivních a negativních priorit spíše než 
stropů, které si sám určí, větší stupeň pružnosti atd.  

 

USNESENÍ EP ZE DNE 29. BŘEZNA 2009 NAVRHOVALO TŘI KROKY V RÁMCI 
PŘEZKUMU V POLOVINĚ OBDOBÍ: 

1. vyřešení nedostatků a nedořešených záležitostí v rámci ročních rozpočtových 
procesů, včetně potřeb, které mohou být výsledkem nových pravomocí EU podle 
Lisabonské smlouvy,  

2. příprava případných úprav a prodloužení stávajícího VFR do roku 2015/2016 
s cílem umožnit hladký přechod na systém VFR s pětiletým trváním, který dá 
každému Parlamentu a každé Komisi za každý VFR politickou odpovědnost, 
a případné úpravy a prodloužení stávajících programů odpovídající případnému 
prodloužení VFR,  

3. příprava příštího VFR počínaje rokem 2016/2017 (za tuto fázi bude odpovědný 
Parlament zvolený v roce 2014). 
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VLASTNÍ ZDROJE 

1. SOUVISLOSTI 

Článek 269 Smlouvy o založení Evropského společenství stanoví, že „rozpočet je 
financován plně z vlastních  zdrojů; jiné příjmy tím nejsou dotčeny.“ 

1.1. POSTUPNÁ DIVERZIFIKACE VLASTNÍCH ZDROJŮ 

Společenství byla původně financována z příspěvků členských států. Od rozhodnutí 
ze dne 21. dubna 1970 byl rozpočet Společenství financován z vlastních zdrojů, aniž 
by vnitrostátní orgány musely přijímat jakékoli další rozhodnutí. V rozhodnutí z roku 
1970 jsou uvedeny „tradiční vlastní zdroje“ (cla a poplatky ze zemědělství, z cukru a  
izoglukózy) a „vlastní zdroje z DPH“ určené k vyrovnání rozpočtu. „Čtvrtý zdroj“ 
založený na HDP byl zaveden v roce 1988. 

Postupně se zdroj HND stal hlavním zdrojem financování rozpočtu EU, nyní tvoří 
více než 70 % celkových příjmů, zatímco DPH představuje asi 15 % a tradiční vlastní 
zdroje zbývající část.  

Ostatní příjmy, které tvoří přibližně 1 % rozpočtu, zahrnují daně, které platí 
zaměstnanci EU ze svých platů, příspěvky od nečlenských zemí do některých 
programů EU a pokuty společností, které porušují pravidla pro hospodářské soutěže 
či jiné právní předpisy. 

1.2. SYSTÉM DOPLNĚNÝ OPRAVNÝMI MECHANISMY 
Po zasedání Evropské rady ve Fontainebleau byla dne 7. května 1985 zavedena 
úleva pro Spojené království. Úleva pro Spojené království je mechanismus 
kompenzace, kterým se Spojenému království vrací dvě třetiny rozdílu mezi jeho 
podílem na příjmu z DPH a jeho podílem na přidělených výdajích Společenství. S 
cílem ponechat celkové vlastní zdroje, které jsou k dispozici, beze změněn je úleva 
pro Spojené království financována prostřednictvím dodatečných zdrojů vybraných 
z členských států, přičemž se zohledňuje 75% snížení pro Německo (zavedené 
v roce 1985) a pro Nizozemsko, Rakousko a Švédsko (dohodnuté na zasedání 
Evropské rady v Berlíně v roce 1999). Původní úleva tak byla doplněna o úlevy 
z úlevy. 

1.3. ČÁSTEČNÁ ZMĚNA PŘIJATÁ NA ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY 
V PROSINCI 2005 

Na zasedání v prosinci 2005 Evropská rada požadovala další úpravy vlastních 
zdrojů, snížení úlevy pro Spojené království a zavedení dalších vyrovnání nákladů na 
úlevu pro některé členské státy. Byly dohodnuty tyto úpravy: 

•  harmonizace sazby uplatňované na DPH pro všechny členské státy s výjimkou 
Německa, Nizozemska, Švédska a Rakouska, které budou moci v období 
2007–2013 využívat snížených sazeb; 

•  snížení hrubých ročních příspěvků Nizozemska a Švédska ve prospěch 
vlastních zdrojů v období 2007–2013 ve výši 605 milionů EUR (Nizozemsko) 
a 150 milionů EUR (Švédsko); 

•  úprava výpočtu úlevy pro Spojené království, která bude v období 2007–2013 
omezena na 10,5 miliardy EUR, pomocí postupného snižování celkových 
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přidělených výdajů s výjimkou SZP v členských státech, které přistoupily po 
30. dubnu 2004. 

Kromě toho byla do dohody o víceletém finančním rámci na období 2007–2013 
vložena doložka o přezkumu. Rada vyzvala Komisi, aby uskutečnila celkový 
přezkum, který se bude týkat všech aspektů výdajů a příjmů, včetně společné 
zemědělské politiky a britské úlevy, a aby předložila v období 2008/2009 zprávu. 

2. ČINNOST EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

2.1. SYSTÉM VLASTNÍCH ZDROJŮ PŘEDMĚTEM KRITIKY ZE STRANY EP 

Ve svém usnesení o budoucnosti vlastních zdrojů ze dne 29. března 2007 Evropský 
parlament zdůraznil, že současný systém vlastních zdrojů, který závisí hlavně na 
příspěvcích členských států, je nedemokratický. Systém vlastních zdrojů se stal 
složitým a pro evropské občany nepochopitelným. Tento systém nepřispívá 
k viditelnosti angažovanosti ve prospěch evropské integrace a jeho výsledkem jsou 
stále složitější diskuse o výši příspěvku členských států. EP rovněž zdůraznil, že 
některé ambiciózní evropské iniciativy, jako je Galileo nebo transevropské sítě, trpí 
nedostatkem financování. Kromě toho skutečnost, že 85 % vlastních zdrojů bylo 
spíše „příspěvky“ než skutečnými vlastními zdroji, přiostřila diskusi o „spravedlivé 
návratnosti“, při níž členské státy vypočítávají svou čistou rozpočtovou bilanci. 

Evropský parlament v několika usneseních upozornil na nedostatek příjmů (tj. stropů 
vlastních zdrojů, které byly v roce 1992 v Edinburghu stanoveny na 1,24 % HND1 
a nikdy nebyly zvýšeny; rozpočet Společenství rostl pomaleji než rozpočty členských 
států). Evropský parlament se rovněž vyslovil ve prospěch reformy systému vlastních 
zdrojů. Byly předloženy návrhy, které mají zaručit rozpočtovou autonomii Unie 
a nalézt způsob získávání příjmů, který je pro evropské občany viditelnější 
a demokratičtější. 

2.2. PŘÍSTUP VE DVOU FÁZÍCH DOHODNUTÝ V USNESENÍ ZE DNE 29. 
BŘEZNA 2007 

Usnesení ze dne 29. března 2007 o budoucnosti vlastních zdrojů Evropské unie 
poskytlo určité pokyny pro přezkum Komise v období 2008/2009. Je také jasným 
signálem pro hlavy států nebo předsedy vlád, pokud jde o názory jejich parlamentů, 
protože toto usnesení je založeno na zprávě z vlastního podnětu, kterou vypracoval 
Alain Lamassoure, který se kontaktoval s národními parlamenty EU s cílem 
dosáhnout konsenzu o konzistentním přístupu k budoucnosti vlastních zdrojů EU. 

Po zmínce o nedostatcích současného systému financování toto usnesení obhajuje 
postupný přístup ve dvou fázích. 

• První fáze by měla zlepšit současný systém příspěvků členských států. 
Rovnost a solidaritu členských států by měla doplňovat jednoduchost jeho 
struktury, aby byl tento systém pochopitelný a transparentní pro poslance 
i občany. 

• Druhá fáze reformy spočívá ve vytvoření skutečného systému vlastních zdrojů, 
aby došlo k oživení litery i ducha zakládacích smluv. Tento nový systém by byl 
založen na několika zásadách, jako je dodržování zásady daňové 

                                                 
1 Od roku 2002 byl koncept hrubého národní produktu (HNP) nahrazen konceptem hrubého národního 
důchodu (HND). Podle nové statistické metody se strop 1,27 % HND rovná 1,24 % HNP. 
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svrchovanosti členských států a daňové neutrality. Neměly by se zvýšit ani 
celkové veřejné výdaje, ani daňové zatížení občanů. Kromě toho by se neměl 
změnit objem rozpočtu EU a zavádění nového systému by bylo postupné. 

Bylo prozkoumáno několik možností do budoucna. Z kontaktů s národními 
parlamenty jednoznačně vyplynulo, že ačkoli ještě nenastala doba pro novou 
evropskou daň, neměla by být tato možnost zcela vyloučena. Usnesení zdůrazňuje, 
že je nezbytné prozkoumat vytvoření nového systému vlastních zdrojů, jenž je 
založen na podílu z daně vybrané již v členských státech, s tím, že tato daň by byla 
částečně nebo celá převáděna přímo do rozpočtu EU jakožto skutečný vlastní zdroj, 
čímž by se vytvořila přímá vazba mezi Unií a evropskými daňovými poplatníky. Pro 
tento účel bylo během výměny názorů s národními parlamenty a ve zprávě Komise 
o reformě systému vlastních zdrojů zváženo několik možných daní, včetně DPH, 
spotřební daně z pohonných hmot pro dopravu a dalších energetických daní, daně 
z tabáku a alkoholu a ekologických daní. 

3. USTANOVENÍ VYTVOŘENÁ BĚHEM RATIFIKACE LISABONSKÉ SMLOUVY 

Lisabonská smlouva vytváří pro tento systém podmínky (článek 311 Smlouvy 
o fungování EU (konsolidované znění), který nahrazuje článek 279 Smlouvy o ES).  

Stanoví, že rozpočet je financován plně z vlastních zdrojů a Rada přijímá rozhodnutí 
o systému vlastních zdrojů Unie jednomyslně a po konzultaci s Parlamentem, včetně 
možnosti zřizovat nové kategorie vlastních zdrojů a rušit stávající kategorie. Toto 
rozhodnutí by musely ratifikovat členské státy. Požaduje rovněž, aby Unie zajistila 
prostředky nezbytné pro dosažení svých cílů a pro provádění svých politik. 

Pokud jde o změny prováděcích opatření v oblasti vlastních zdrojů, zatímco dříve 
Rada musela pouze konzultovat s Evropským parlamentem, podle nové Smlouvy 
Rada může jednat pouze po získání souhlasu Parlamentu. 

Ačkoli tedy usnesení EP ze dne 18. března 2009 o finančních aspektech Lisabonské 
smlouvy vyslovuje politování nad tím, že členské státy nevyužily možnosti vytvořit 
systém skutečných vlastních zdrojů a že nebylo dosaženo žádného pokroku, pokud 
jde o zapojení Parlamentu do stanovování limitu a druhu vlastních zdrojů, vítá 
naopak pokrok týkající se opatření provádějících rozhodnutí o vlastních zdrojích.  
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TĚSNĚJŠÍ VZTAH MEZI ROZPOČTEM A PRÁVNÍMI PŘEDPISY 
 
Právní předpisy a rozpočet spolu úzce souvisí. Ve své dvojí funkci rozpočtového 
a legislativního orgánu hraje EP v tomto směru klíčovou úlohu. Zatímco legislativní 
specializované výbory jednají s Komisí a s Radou o legislativních aspektech iniciativ 
Společenství (tj. o obsahu politik, programech, činnostech atd.), Rozpočtový výbor 
s Radou jedná o rozpočtových aspektech všech programů EU a o celkových 
finančních prostředcích  pro každou iniciativu. Žádný program nebo iniciativa, které 
mají finanční dopad, nemůže být přijat, pokud pro něj rozpočtový orgán nestanoví 
rozpočet. 

1. VZTAHY MEZI ROZPOČTOVÝM VÝBOREM A SPECIALIZOVANÝMI VÝBORY 
EP 

1.1. STANOVISKA 

Kromě nejviditelnější činnosti Rozpočtového výboru, kterou je roční rozpočtový 
proces, se výbor trvale účastní legislativních postupů všech specializovaných výborů. 
Rozpočtový výbor přijímá stanoviska pro specializované výbory, a to pokud jde 
o legislativní i nelegislativní činnosti. 
Pokud jde o legislativní návrhy, jež mají dopad na rozpočet, stanoviska, která vydává 
Rozpočtový výbor, mají za cíl ověřit finanční slučitelnost legislativního návrhu se 
stropy okruhů víceletého finančního rámce. Kromě toho při ročním rozpočtovém 
procesu mají stanoviska výboru za cíl ověřovat dodržování celkových přídělů 
finančních prostředků na programy EU stanovených v legislativních postupech, jimiž 
se zabývají specializované výbory. Jednací řád rovněž stanoví postup s přidruženými 
výbory (článek 50), pokud se jedná o otázku příslušnosti v určité věci a záležitost 
spadá „téměř stejnou měrou do působnosti dvou nebo více výborů“.  
V nelegislativních činnostech (zprávy z vlastního podnětu) Rozpočtový výbor zaujímá 
stanoviska k návrhům politických usnesení týkajících se různých politických oblastí 
s cílem mimo jiné zdůraznit finanční aspekty těchto politik a základní zásady řádného 
finančního řízení. 

1.2. ÚLOHA VÝBORU V PŘÍPADĚ NEČEKANÝCH UDÁLOSTÍ VE 
SPOLUPRÁCI S OSTATNÍMI VÝBORY  

1.2.1. Fond solidarity a Fond pro přizpůsobení se globalizaci 

Rozpočtový výbor má za úkol vyjednávat s druhou složkou rozpočtového orgánu 
s cílem financovat nečekané výdaje. 

To je také případ uvolňování prostředků z Fondu solidarity v případě vnitrostátní 
katastrofy, která postihla členský stát. Rozpočtový výbor tento proces řídí a Výbor 
pro regionální rozvoj k dané záležitosti zaujímá stanovisko. Totéž probíhá při 
uvolňování prostředků z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci ve prospěch 
společností členského státu, které jsou postiženy důsledky globální ekonomiky. V 
těchto případech je Rozpočtový výbor rovněž příslušným výborem a Výbor pro 
zaměstnanost a sociální věci vydává stanovisko. 
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1.2.2. Galileo a plán evropské hospodářské obnovy: dva úspěšné 
příklady dobré spolupráce mezi Rozpočtovým výborem 
a specializovaným  Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku 
(ITRE) 

  
 Kromě výše uvedeného uvolňování prostředků ze dvou evropských fondů se 
nedávno vyskytly dva konkrétní případy, kdy byl Rozpočtový výbor vyzván, aby ve 
spolupráci se specializovaným výborem jednal o neočekávaných výdajích.  

První případ se týkal programu Galileo poté, co soukromé společnosti zapojené do 
financování programu v září 2008 odstoupily od svých rozhodnutí. Výbor ITRE, který 
je pro navrhované nařízení o budoucím provádění evropských družicových 
navigačních programů (EGNOS a Galileo) příslušným výborem, nemohl přijmout 
legislativní návrh Komise, protože pro něj nebyly odpovídající finanční prostředky.  

Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 stanoví možnost upravit VFR, je-li 
nutno reagovat na neočekávané situace. V rozhodnutí ze dne 19. září Komise 
plánovala přezkum VFR, aby bylo možno poskytnout dodatečných 2,4 miliardy EUR 
potřebných na zaváděcí a provozní fázi programu Galileo. 

Během rozpočtového procesu pro rok 2008 Parlament v prvním čtení uvítal návrh 
Komise na přezkum VFR. Během dohodovacího řízení o rozpočtovém procesu, které 
se konalo dne 23. listopadu 2007, EP trval na tom, že přezkum VFR je nutný.  

Po dlouhém jednání se názor Rady posunul směrem k požadavku Parlamentu 
v souladu s ustanoveními interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006. 
Celková dohoda mezi Rozpočtovým výborem a Radou stanovila revizi VFR na 1,6 
miliardy EUR, přidala 200 milionů EUR z přesunu prostředků programů Společenství 
v okruhu 1a, 400 milionů EUR stanovením nových priorit podle 7. rámcového 
programu pro výzkum - Euratom a čerpáním prostředků z nástroje pružnosti ve výši 
200 milionů EUR. Tato dohoda byla v souladu s absolutní prioritou EP nesnižovat 
celkové finanční prostředky víceletých programů. 

Rozpočtový výbor přijal návrh rozhodnutí o úpravě VFR. Výbor ITRE, příslušný pro 
legislativní návrh, poté mohl přijmout legislativní návrh týkající se programu Galileo 
a předložit svou zprávu plenárnímu zasedání. 

Druhý případ se týká plánu evropské hospodářské obnovy, který Komise navrhla 
v lednu 2009 s cílem podpořit hospodářství EU v důsledku celosvětové finanční 
a hospodářské krize. Rozpočtový výbor jednal s Radou o finančních aspektech 
návrhu Komise, konkrétně o zdroji 5 miliard EUR, které mají být věnovány částečně 
na odvětví energetiky a částečně na rozvoj širokopásmového internetu ve 
venkovských oblastech a posílení činností souvisejících s „novými výzvami“ 
definovanými v souvislosti s kontrolou stavu zemědělské politiky. 

Dohoda, které bylo dosaženo s Radou dne 2. dubna 2009, stanoví přístup ve dvou 
krocích:  

o  1. krok:  2,6 mld. EUR  

Strop okruhu 1a byl v roce 2009 zvýšen o 2 miliardy EUR díky tomu, že byl o stejnou 
částku snížen strop okruhu 2. Z rozpočtu na rok 2009 bylo přidáno 200 milionů EUR 
na rozvoj venkova.  
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o 2. krok:  2,4 mld. EUR:  

Financování zbývající částky 2,4 mld. mělo být zajištěno prostřednictvím 
vyrovnávacího mechanismu při dohodovacím řízení v rámci rozpočtového procesu 
pro rok 2010 a 2011 s použitím všech prostředků stanovených v jeho právním rámci 
a bez dotčení celkových finančních přídělů pro programy schvalované postupem 
spolurozhodování a ročního rozpočtového procesu. 

V tomto případě byl opět výsledek jednání pro EP přijatelný, protože byla přijata 
zásada nesnižovat celkové finanční prostředky víceletých finančních programů.  

Rozpočtový výbor pak schválil úpravu VFR podle dohody s Radou. Následně mohl 
výbor ITRE schválit legislativní návrh a předložit jej plenárnímu zasedání ke 
schválení. 
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FINANČNÍ NAŘÍZENÍ 

 

Finanční nařízení je hned po Smlouvě ústředním referenčním bodem pro zásady 
a procesy, jimiž se řídí sestavování a plnění rozpočtu Evropské unie a kontrola 
finančních prostředků Evropských společenství. Prováděcí pravidla se skládají 
z podrobnějších a více technicky zaměřených pravidel nutných pro uplatňování 
finančního nařízení. 

Ačkoli článek 279 Smlouvy o založení Evropského společenství stanoví, že návrh se 
s Parlamentem pouze konzultuje, hrál Evropský parlament v tomto procesu 
významnou úlohu. 

Během 6. volebního období Parlamentu byly v platnosti dvě verze finančního 
nařízení: verze z roku 2002 a 20062. 

1. SOUVISLOSTI: HLAVNÍ ASPEKTY REVIZE FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ V ROCE 
2002 

1.1. Revize finančního nařízení v roce 2002 byla první hloubkovou revizí 
od roku 1977 

Přepracování finančního nařízení, které bylo v platnosti od prosince 1977, bylo 
jedním z klíčových prvků správní a finanční reformy3, která byla prvním úkolem 
Prodiho Komise jmenované v září 1999. Přepracování se zaměřilo na zajištění 
řádného řízení finančních prostředků EU, jejichž objem se značně zvýšil. 

1.2. Dvě hlavní změny byly přijaty dne 25. června 2002 

o Reforma finanční kontroly a zvýšení odpovědnosti generálního 
ředitelství 

Finanční nařízení z roku 1977 vycházelo ze systému předběžné kontroly ze strany 
finančních kontrolorů každé instituce. Přepracováním finančního nařízení v roce 
2002 bylo přiděleno více odpovědnosti schvalujícím osobám v rámci 
generálních ředitelství.  Decentralizovaný systém předběžných (ex-ante) 
a následných (a posteriori) kontrol umožňuje schvalující osobě povolit výdaj, aniž by 
byl nutný předběžný souhlas finančního kontrolora, daný výdaj je však poté 
předmětem různých druhů kontrol, mj. v souvislosti s interním auditem. Účastníci 
finančních procesů mají větší odpovědnost a každé generální ředitelství musí 
sestavit výroční zprávu o činnosti a vydat prohlášení o věrohodnosti. 

o Reforma účetnictví 

Druhým hlavním aspektem verze finančního nařízení z roku 2002 byl přechod od 
účetnictví zaměřeného na hotovost na moderní akruální účetnictví, které 
umožňuje, aby účetní události a transakce byly zapsány do účtů, jakmile k nim dojde, 
a nikoli tehdy, když jsou získány nebo vydány peněžní částky. 

                                                 
2 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství. 
3 Bílá kniha o reformě Komise: KOM(2000) 10 v konečném znění, 18.1.2000. 
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2. REVIZE FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ V ROCE 2006 A HLAVNÍ ÚSPĚCHY EP 

2.1. ČASOVÝ ROZVRH A POSTUP 

Finanční nařízení se přezkoumává každé tři roky, popřípadě vždy, jakmile 
vyvstane nutnost jeho přezkumu. Komise předložila své první návrhy v roce 2005 
a poté následovaly dva roky jednání s Radou a s Parlamentem, než bylo dosaženo 
dohody.  

Pokud jde o revizi v roce 2002, ačkoli článek 279 Smlouvy o ES stanoví, že návrh 
se s Parlamentem pouze konzultuje, EP se domníval, že vzhledem k tomu, že má 
tato revize dalekosáhlé rozpočtové důsledky, nemůže finanční nařízení jednostranně 
přijmout jedna složka rozpočtového orgánu. V souladu se společným prohlášením ze 
dne 4. března 1975 byl dohodnut postup dohodovacího řízení a EP byl v postavení 
rovnocenného partnera. 

Finanční nařízení přijaté dne 13. prosince 2006 mění více než polovinu článků 
finančního nařízení přijatého dne 25. června 2002. 

2.2. CÍLE REVIZE FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ V ROCE 2006 

Cílem revize v roce 2006 bylo zjednodušení finančních procesů a zlepšení 
účinnosti a transparentnosti výdajů EU. Již od počátečních fází provádění 
finančního nařízení a jeho prováděcích pravidel si příjemci finančních prostředků EU 
a uživatelé finančního nařízení stěžovali na jeho přílišnou složitost. Pro novou 
generaci programů (2007–2013) financovaných EU, jako jsou strukturální fondy nebo 
rámcový program pro výzkum a rozvoj muselo tedy být vypracováno lepší finanční 
nařízení. 

2.3. EP PŘEVZAL AKTIVNÍ ÚLOHU PŘI PŘEZKUMU FINANČNÍHO 
NAŘÍZENÍ 

EP rozhodně podporoval novou revizi finančního nařízení a měl na ni značný 
vliv. Převzal aktivní úlohu s cílem dosáhnout zjednodušení. EP požadoval více 
transparentnosti a dosažení správné rovnováhy mezi uživatelsky vstřícnými 
postupy, ochranou finančních zájmů EU, a tedy i daňových poplatníků, 
a zásadou přiměřenosti správních nákladů.  

Jak zpravodaj výborů BUDG/CONT poukázal ve stanovisku výboru CONT pro 
výbor BUDG, finanční nařízení přijaté v roce 2002 obsahovalo složitá procesní 
ustanovení, která měla za následek byrokratizaci procesů, zdlouhavé postupy 
a snahy vyhnout se odpovědnosti zapojením co největšího počtu hierarchií 
a procedurálních fází. Kromě toho žádosti o granty a nabídky zadávacích řízení byly 
spojeny se složitými a nákladnými postupy. 

2.4. ÚSPĚCHY EP PŘI REVIZI FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ V ROCE 2006 

Přes první reakce Rady dokázal EP zavést zásadu přiměřenosti. 

Tato zásada byla zavedena v systému nabídkových řízení a grantů s cílem tyto 
procesy zrychlit a odstranit z nich nadměrnou administrativní zátěž. EP se podařilo 
dosáhnout toho, že procedurální a dokumentační požadavky by měly být 
přiměřené přidělené částce nebo nákladům a rizikům s tím spojeným. Tento 
přístup je výhodný hlavně pro malé subjekty, jako jsou malé a střední podniky, školy 
a univerzity, které jsou obvykle příjemci malých grantů a zakázek. 
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Zásada přiměřenosti se týká také administrativní činnosti, složitosti kontrolních 
kroků, které mají být přiměřené částce a rizikům, jichž se týkají.  

EP dále navrhl změny, jež byly přijaty a měly za cíl zohlednit zásadu přiměřenosti 
s ohledem na odpovědnost schvalujících osob. Podle nich by měla být 
odpovědnost hodnocena v prvé řadě na základě stupně pochybení. Odpovědnost 
schvalující osoby byla omezena na dvanáctiměsíční plat v případech nedbalosti 
a plná náhrada vzniklé škody se uplatňuje v případech úmyslného porušení 
povinností. 

Některé nejspornější body související s otázkou transparentnosti se týkaly 
vytváření databáze účastníků vyloučených ze zadávání veřejných zakázek 
a zveřejňování informací o příjemcích finančních prostředků pocházejících ze 
zemědělských fondů. Této úrovně transparentnosti bylo dosaženo díky tlaku 
vyvíjenému Parlamentem. 

Další sporný bod se týkal posílení kapacit dlouhodobého finančního plánování 
politických stran na evropské úrovni a zavedení výjimky z pravidla neziskovosti 
s cílem umožnit přenos části přebytku do následujícího rozpočtového roku. Tato 
úprava byla přijata v roce 2007. 

EP si také dokázal uchovat své výsady týkající se převodu prostředků mezi 
kapitolami během rozpočtového roku a práv na informace. 
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AGENTURY 

V současnosti existují dva typy evropských agentur. 

Decentralizované agentury (nazývané také regulační nebo tradiční agentury) jsou 
právnické osoby zřízené evropskými právními předpisy, jejichž posláním je 
napomáhat uskutečňování dané evropské politiky. Mají právní subjektivitu a správní 
a finanční nezávislost. Většina z nich je částečně nebo zcela financována 
prostřednictvím dotací z rozpočtu EU a řídí se finančním nařízením.  

Decentralizované agentury mohou vykonávat různé druhy činností: pomáhají dané 
odvětví regulovat, někdy přijímají jednotlivá právně závazná rozhodnutí; poskytují 
technickou a vědeckou pomoc evropským institucím nebo členským státům, někdy 
ve formě inspekčních zpráv; podporují spolupráci mezi vnitrostátními orgány, někdy 
vykonávají provozní činnosti ve svém odvětví; poskytují rovněž informační 
a kontaktní služby.  

V současné době existuje 26 decentralizovaných agentur (jedna je ve fázi 
ukončování činnosti) na základě prvního a třetího pilíře. Tři další agentury jsou ve 
fázi vzniku. Paralelně existují tři agentury v rámci druhého pilíře, ty jsou však zcela 
mezivládní (včetně financování). V roce 2009 dosáhl finanční příspěvek z rozpočtu 
EU pro decentralizované agentury více než 580,3 milionu EUR. Pracovalo v nich 
přes 5 000 osob všech kategorií, z nichž 4 211 bylo dočasnými zaměstnanci. 

Výkonné agentury jsou zřizovány na základě rozhodnutí Komise s cílem jménem 
Komise a na její odpovědnost zcela nebo částečně uskutečňovat určitý program 
nebo projekt Společenství. Zůstávají zcela pod kontrolou Komise a jsou jí 
odpovědné. Jejich administrativní výdaje (hlavně na zaměstnance) jsou financovány 
z rozpočtu Unie v rámci oddílu III (Komise) a nespadají pod okruh 5 (Správa) 
víceletého finančního rámce. Z rozpočtového hlediska k nim Parlament přistupuje 
jako k součásti rozpočtu Komise. 

V současné době existuje 6 výkonných agentur. V roce 2009 bylo z rozpočtu EU 
poskytnuto na fungování těchto agentur 139,7 milionu EUR. V roce 2009 
zaměstnávaly 368 dočasných zaměstnanců a 941 smluvních zaměstnanců (a 30 
vyslaných odborníků z členských států). 

POSÍLENÍ ÚLOHY EP V OBLASTI DECENTRALIZOVANÝCH AGENTUR 

Ve vztahu k decentralizovaným agenturám hraje EP významnou úlohu. První 
agentury byly zřízeny legislativním aktem Rady a Parlamentu. V té době byl jediným 
rozpočtovým nástrojem pro jejich sledování roční rozpočet, v jehož rámci Parlament 
hlasoval o dotacích pro agenturu (obvykle šlo o nepovinné výdaje, což znamená, že 
EP měl poslední slovo), a postup udělování absolutoria, při němž EP uděluje 
absolutorium každé agentuře, která dostává dotace z EU pro plnění svého ročního 
rozpočtu. Parlament používal tento nástroj k vykonávání kontroly nad finančním 
řízením agentur: EP schvaluje nejen dotace agentuře, ale také její plán pracovních 
míst určující stav jejích zaměstnanců. EP také prosadil, že agentury mají povinnost 
předkládat ročních pracovní plány, strategické víceleté plány, víceleté plány 
personální politiky, pravidelná hodnocení své činnosti atd. 

Během posledního volebního období EP dosáhl toho, že do interinstitucionální 
dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení byla zařazena zásada, že má-
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li být zřízena nová agentura, měly by se obě složky rozpočtového orgánu včas 
dohodnout na financování této nové agentury4. Pomocí této dohody se Parlament 
snažil zaručit dostupnost nezbytných finančních prostředků pro nové agentury, 
umožnit jim správně fungovat a zabránit financování nových agentur prostřednictvím 
změny programů nebo využití rozpětí: nové agentury mohou potřebovat „čerstvé“ 
peněžní prostředky. To se pokládalo za zvláště významné ve fázi, kdy byla 
oznámena nová vlna decentralizovaných agentur, zdroje byly omezené a zkušenosti 
ukazovaly, že zřizování agentur často více závisí na vůli členských států, které chtěly 
zajistit přítomnost prestižní evropské agentury na jejich území, místo aby tyto nové 
agentury představovaly přínos z hlediska evropské správy.  

S rozvojem pravomocí EP jako spolutvůrce právních předpisů se ukázalo, že 
agentury by měly být zřizovány legislativním aktem přijatým postupem 
spolurozhodování EP a Rady, čímž by EP získal větší možnost utvářet strukturu 
agentur a ovlivňovat způsob jejich fungování.  

Na úrovni ročního rozpočtového procesu EP v roce 2005 zajistil dodatečné finanční 
prostředky pro decentralizované agentury ve výši 40 milionů EUR prostřednictvím 
nástroje pružnosti s cílem zajistit a posílit priority Parlamentu a poskytnout 
agenturám nezbytné financování k plnění jejich úkolů. Zvýšení počtu agentur a jejich 
rostoucí dopad na rozpočet, zejména na okruh 3, bylo pro Parlament důvodem ke 
znepokojení a EP vyjádřil svou politickou vůli dále posílit kontrolu agentur na politické 
i rozpočtové úrovni.  

Během rozpočtového procesu pro rok 2007 se Parlament, Rada a Komise dohodly 
na společném prohlášení týkajícím se tří nových plánovaných agentur. Toto 
prohlášení formalizovalo postoj EP ke zřizování decentralizovaných agentur 
(informace o dopadech na rozpočet, jak je uvedeno v článku 47 interinstitucionální 
dohody). Na rok 2007 byly Parlamentem obnoveny prostředky PNR, ale částečně 
byly umístěny do rezervy až do sdělení o hodnocení agentur.  

Financování agentur EU a dohled nad nimi byly také ústředním bodem diskuse 
během rozpočtového procesu pro rok 2008. Po dohodovacím řízení před druhým 
čtením byla přijata společná prohlášení, která byla zaměřena na lepší sledování 
zřizování, rozvoje a financování agentur EU.  Týkala se zejména: 

o účelově vázaných příjmů, zejména příjmů souvisejících 
s decentralizovanými agenturami, 

o  zřizování, hodnocení a financování agentur EU. 

Objem rozpočtových položek určených na financování decentralizovaných agentur 
se podle přání Parlamentu zvýšil o více než 20 % a rozpočet agentury Frontex se 
zdvojnásobil. 

Pro rozpočet na rok 2009 byly před návrhem dotace EU pro jednotlivé agentury 
zohledněny účelově vázané příjmy agentur a přebytky z předchozích let.  

Na závěr, pokud jde o budoucí vývoj agentur, požadovalo společné prohlášení 
urychlené zřízení interinstitucionální pracovní skupiny, jež byla skutečně 
vytvořena v prosinci 2008. Tato interinstitucionální skupina, v níž EP zastupuje pět 

                                                 
4 „47. Při vypracování návrhu na založení nové agentury posuzuje Komise rozpočtový dopad na 
příslušný okruh výdajů. Na základě těchto informací, a aniž jsou dotčeny legislativní postupy 
upravující zřízení této agentury, se obě složky rozpočtového orgánu zavazují dosáhnout v rámci 
spolupráce v rozpočtových záležitostech včas dohody o financování této agentury.“  
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členů, se pokusí dospět ke společnému přístupu k otázkám, jako je úloha 
a postavení agentur v interinstitucionálním prostředí, zřizování, struktura a provoz 
agentur, jejich financování, rozpočet, řízení a dohled nad nimi, a to na základě 
vyhodnocení stávající situace. Komise s podporou EP již dříve předložila návrh 
interinstitucionální dohody o těchto otázkách, ale zamítnutí ze strany Rady vedlo 
k jeho stažení. V současné době probíhá práce na technické úrovni a současně se 
provádí externí hodnocení fungování celého systému agentur. Plánuje se, že do 
konce roku budou hodnocení a technické práce dokončeny, aby pracovní skupina 
mohla pokračovat v práci a aby do konce roku 2010 dospěla k závěrům.  
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PILOTNÍ PROJEKTY A PŘÍPRAVNÉ AKCE 
 

Tento oddíl definuje pilotní projekty a přípravné akce a popisuje pravidla, jimiž se řídí 
jejich používání, dále popisuje provádění pilotních projektů a přípravných akcí od 
roku 2000 a na závěr posuzuje jejich dopad na ovlivňování legislativního programu.  

1. DEFINICE PILOTNÍCH PROJEKTŮ A PŘÍPRAVNÝCH AKCÍ A PRAVIDLA 
PRO JEJICH POUŽÍVÁNÍ  

 
Je obecným pravidlem, že prostředky zapsané v rozpočtu pro jakoukoli činnost 
Společenství nebo Evropské unie mohou být použity pouze tehdy, pokud byl přijat 
základní právní akt. Článek 49 finančního nařízení5 však umožňuje, že následující 
prostředky mohou být použity bez základního právního aktu, pokud akce, která má 
být financována, spadá do působnosti Společenství nebo Unie: 

a) prostředky na pilotní projekty experimentální povahy určené k hodnocení 
proveditelnosti a užitečnosti určité akce. Příslušné prostředky na závazky mohou být 
v rozpočtu zapsány nejdéle po dobu dvou po sobě následujících rozpočtových roků; 

b) prostředky na přípravné akce v oblastech působnosti Smlouvy o ES, Smlouvy o 
Euratomu a hlavy VI Smlouvy o EU určené k přípravě návrhů pro přijetí budoucích 
akcí. Přípravné akce musí sledovat vnitřně provázaný přístup a mohou mít různé 
formy. Příslušné prostředky na závazky mohou být v rozpočtu zapsány nejdéle po 
dobu tří po sobě následujících rozpočtových roků. Legislativní proces musí být 
ukončen před koncem třetího rozpočtového roku. V průběhu legislativního procesu 
musí přidělování prostředků na závazky odpovídat zvláštním znakům přípravných 
akcí, pokud jde o plánované činnosti, sledované cíle a příjemce. Objem finančních 
prostředků proto nemůže odpovídat finančním prostředkům navrhovaným pro 
financování samotné konečné akce. 

Celkové meze prostředků, které mohou být přiděleny na pilotní projekty a přípravné 
akce, jsou stanoveny v interinstitucionální dohodě o rozpočtové kázni6. Na období 
2007–2013 jsou roční prostředky omezeny na 40 milionů EUR na pilotní projekty, 50 
milionů EUR na nové přípravné akce a 100 milionů EUR na všechny přípravné akce. 

2. PROVÁDĚNÍ PILOTNÍCH PROJEKTŮ A PŘÍPRAVNÝCH AKCÍ 

Studie, kterou provedl Rozpočtový výbor o historii pilotních projektů a přípravných 
akcí a jejich užití od roku 20077, ukazuje, že po pomalém startu se využití celkových 
přídělů finančních prostředků poskytnutých na pilotní prostředky a přípravné akce 
během posuzovaného období značně zlepšilo. Zatímco strop pro všechny přípravné 
akce byl během celého období plně dodržen, strop pro nové přípravné akce byl 
v roce 2008 překročen a strop pro pilotní projekty byl překročen v letech 2006 
a 2007.  
                                                 
5 NAŘÍZENÍ RADY (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví 
finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, 
s. 1). 
6 Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a 
Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení – včetně víceletého finančního rámce 
na období 2007–2013 (Úř. věst. C 139, 14.6.2006). 
7 Studie o následné činnosti po pilotních projektech a přípravných akcích, 7.4.2009, k 
dispozici na: http://www.europarl.europa.eu/studies. 
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Pokud jde o výsledky, ačkoli většina pilotních projektů, které v období 2000–2008 
skončily, pokračovala formou přeměny na přípravné akce začleněním do stávajícího 
právního základu nebo přijetím nového právního základu, 40 % z nich zcela skončilo. 
Podobně skončilo se pouze 16 % přípravných akcí, ve zbytku se pokračovalo, buď 
proto, že činnosti, jichž se týkaly, se již prováděly jinde, začleněním do stávajícího 
právního základu nebo přijetím nového právního základu. 

Během posledního finančního výhledu byl největší podíl zdrojů pro pilotní projekty 
a přípravné akce určen na činnosti v oblasti politiky vnitřního trhu a v současném 
finančním rámci jde zatím největší podíl na činnosti v oblasti podnikání. Podíl 
z rozpočtu určený na pilotní projekty a přípravné akce byl nejvyšší v roce 2001 
v oblasti vnitřních politik (1,1 %) a v roce 2007 v oblasti občanství, svobody, 
bezpečnosti a spravedlnosti (1,5 %).  

3. DOPAD PILOTNÍCH PROJEKTŮ A PŘÍPRAVNÝCH AKCÍ 

Všechny tři orgány mohou navrhovat pilotní projekty a přípravné akce. Většina dosud 
navržených nových iniciativ však vychází od Evropského parlamentu. Protože mnoho 
z těchto návrhů vyústilo v přijetí nových právních základů nebo v úpravu stávajících 
právních základů, do nichž byly navržené činnosti začleněny, je jasné, že pilotní 
projekty a přípravné akce poskytují Evropskému parlamentu významnou příležitost 
převzít iniciativu a ovlivnit legislativní program. Až do současnosti měly pilotní 
projekty a přípravné akce navržené Evropským parlamentem legislativní důsledky 
v mnoha oblastech činnosti, zejména v oblasti svobody, spravedlnosti a bezpečnosti 
a rovněž v oblasti podnikání, zaměstnanosti a sociálních věcí, zemědělství, 
informační společnosti a sdělovacích prostředků, vzdělávání a kultury, zdravotnictví, 
ochrany spotřebitelů a vnějších vztahů.  
 
 



 

23/62 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČÁST 2 

 

ROZPOČTOVÉ MECHANISMY V ROČNÍM 
A VÍCELETÉM PROCESU 

 

 
 
 
 
 
 
Další údaje a základní informace o víceletém finančním rámci na období 2007–2013 
a o ročních rozpočtových procesech 6. volebního období naleznete v samostatné 
studii, kterou zadal Rozpočtový výbor a provedla tematická sekce Rozpočtové 
záležitosti, týkající se „Interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 
a rozpočtových procesů v období 2005–2009“. 
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CO TO JE VÍCELETÝ RÁMEC? 
 

Roční rozpočtové procesy probíhají na základě víceletého finančního rámce přijatého 
formou interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení. 

INTERINSTITUCIONÁLNÍ DOHODA VE VZTAHU K ROZPOČTOVÉMU PROCESU 
 
Od reformy v roce 1988 byl rozpočtový proces začleněn do víceletého finančního 
rámce, a to prostřednictvím přijetí interinstitucionální dohody (IID), s cílem 
předcházet riziku závažných konfliktů během ročního rozpočtového procesu nebo 
tyto konflikty překonávat. 

Interinstitucionální dohody se staly základem pro interinstitucionální vztahy v oblasti 
rozpočtu, ačkoli nemají žádný právní základ podle současné Smlouvy (Niceská 
smlouva). Od té doby, co byly zavedeny, umožňovaly včasné přijetí ročních rozpočtů. 
Poslední IID byla přijata dne 14. května 2006. Cílem této dohody je posílit 
rozpočtovou kázeň a zdokonalit fungování ročního rozpočtového procesu 
a spolupráci mezi orgány v rozpočtových záležitostech a také zajistit řádné finanční 
řízení.  
IID je rozdělena na tři části: 
– Část I: Víceletý finanční rámec (vysvětlen níže) 
– Část II: Opatření ke zlepšení interinstitucionální spolupráce během rozpočtového 
procesu 
– Část III: Řádné finanční řízení finančních prostředků EU. 
 
Poznámka:  Bude-li přijata Lisabonská smlouva, bude víceletý finanční rámec 
upraven pomocí zvláštního legislativního postupu a stane se právně závazným 
(článek 312 Smlouvy o fungování Evropské unie v konsolidovaném znění). 

 

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC (VFR) NA OBDOBÍ 2007–2013  
 

a) Stropy, okruhy a technické úpravy 

• Je stanoveno několik stropů 
Rozhodnutí o vlastních zdrojích stanoví celkový roční strop vlastních zdrojů na 
1,24 % hrubého národního důchodu. Tento strop určuje maximální částku výdajů 
Společenství v prostředcích na platby a závazky. 
V rámci stropů stanovených rozhodnutím o vlastních zdrojích určil finanční 
rámec na každý rok celého období meze pro růst výdajů podle kategorií (okruhy) 
(viz níže) pro prostředky na závazky a na celkové výdaje na prostředky na platby. 

• Technické úpravy finančního výhledu 
Komise každoročně předkládá návrh na technické úpravy finančního rámce na 
následující rok. To je způsobeno zejména skutečností, že finanční rámec je vyjádřen 
ve stálých cenách a musí být každoročně upraven tak, aby zohledňoval inflaci.  

• Výdaje EU jsou rozděleny do šesti okruhů: 
Okruh 1:  Udržitelný růst Podokruh 1a:  Konkurenceschopnost pro 

růst a zaměstnanost 
Podokruh 1b:  Soudržnost pro hospodářský 
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růst a zaměstnanost 
Okruh 2:  Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 
Okruh 3:  Občanství, svoboda, 
bezpečnost a právo 

Podokruh 3a:  Svoboda, bezpečnost 
a právo 
Podokruh 3b:  Občanství 

Okruh 4:  EU jako globální hráč 
Okruh 5:  Správní náklady 
Okruh 6:  Náhrady 

Zavedení finančního rámce usnadnilo jednání o ročním rozpočtu a vedlo k vytvoření 
nástrojů víceletého finančního plánování (víceleté programy EU). 

Přehled rozpočtů na roky 2005–2009 ve srovnání s ročními stropy finančních výhledů 
/ VFR na období 2005–2009 je uveden níže. 
 

Total Budget and Ceilings 2005-2009
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b) Nástroje zvyšující pružnost 
 
Využití těchto nástrojů umožňuje, aby byly do rozpočtu zapsány nové prostředky na 
závazky, v případě potřeby nad stropy stanovené ve finančním rámci. 

 Revize finančního rámce je dalším způsobem, jak se vypořádat 
s nečekanými okolnostmi, pokud není překročen strop vlastních zdrojů. Rozhodnutí 
o revizi přijímají společně obě složky rozpočtového orgánu na návrh Komise 
v souladu s pravidly hlasování podle čl. 272 odst. 9 Smlouvy o ES (jestliže se však 
revize rovná částce větší než 0,03 % HND, musí být rozhodnutí Rady jednomyslné). 
Interinstitucionální dohoda stanoví pro postup revize víceletého finančního rámce 
tyto podmínky:  

– revize musí být předložena a přijata před začátkem rozpočtového procesu pro 
daný rozpočtový rok (nebo pro první rok z daných rozpočtových let), 

– pro zajištění rozpočtové kázně musí orgány před revizí přezkoumat možnosti 
přerozdělení prostředků buď v rámci daného okruhu nebo vyrovnáním prostředků 
mezi různými okruhy finančního rámce, 

– žádná revize povinných výdajů nesmí vést ke snížení částky, která je 
k dispozici pro nepovinné výdaje, 

– každá změna musí zachovat náležitý vztah mezi závazky a platbami. 
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 Nástroj pružnosti se vztahuje na přesně určené výdaje, které nebylo možné 
financovat v mezích stropů dostupných pro daný rozpočtový rok. Jeho maximální 
roční výše je 200 milionů EUR v běžných cenách. Podíl této částky, jenž není využit 
v roce N, lze převést až do roku N+2, což je ve srovnání s předchozím finančním 
výhledem novinka. 

 Fond solidarity umožňuje rychlou reakci v případě závažných katastrof, 
k nimž došlo na území členského státu nebo kandidátské země. Maximální roční 
částka nesmí překročit 1 miliardu EUR v běžných cenách. 

 Rezerva na pomoc při mimořádných událostech umožňuje rychlou reakci 
na žádost o pomoc ze strany zemí, jež nejsou členskými státy, po událostech, 
které nebylo možno naplánovat při sestavování rozpočtu. V prvé řadě a především 
se to týká humanitárních akcí, ale lze ji využít také na řízení civilních krizí a na civilní 
ochranu. Po přijetí IID ze dne 17. května 2006 byla rezerva na pomoc při 
mimořádných událostech vyňata z VFR. Roční částka rezervy je stanovena na 221 
milionů EUR v běžných cenách. 

 Fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen v prosinci 2005. Může 
poskytnout dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky 
závažných hospodářských a strukturálních změn. Nesmí překročit roční částku 500 
milionů EUR v běžných cenách. 

 
Níže je uveden přehled využívání výše uvedených nástrojů od roku 2007 do poloviny 
roku 2009. 
 

ROZPOČ
ET NA CO? NÁSTROJ KOLIK? 

(miliony EUR)

Palestina 
Rezerva na pomoc při 
mimořádných událostech8 
 

49

Řecko, Maďarsko, Německo, 
Francie Fond solidarity EU 197

2007 

Francie, Německo, Finsko Evropský fond pro 
přizpůsobení se globalizaci 19

Galileo, SZBP Pružnost 270

Galileo, ETI Revize VFR (na období 
2008-2013) 1 600

Itálie, Malta, Portugalsko, 
Španělsko, Litva 

Evropský fond pro 
přizpůsobení se globalizaci: 49

Spojené království, Řecko, 
Slovinsko, Francie, Kypr Fond solidarity EU 281

2008 

Nástroj pro zajišťování potravin 
Rezerva na pomoc při 
mimořádných událostech 
(včetně navýšení) 

262

                                                 
8 Od roku 2007 (IID na období 2007–2013) je rezerva na pomoc při mimořádných událostech mimo 
stropy VFR. 
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ROZPOČ
ET NA CO? NÁSTROJ KOLIK? 

(miliony EUR)
Rezerva na pomoc při 
mimořádných událostech 79

Pružnost 420Nástroj pro zajišťování potravin 
Přerozdělení prostředků 
(2008–2010) 240

Rumunsko Fond solidarity EU 12

2009 

Španělsko Evropský fond pro 
přizpůsobení se globalizaci 3

Revize VFR 2 600Plán evropské hospodářské 
obnovy (1. krok)      z toho:   vyrovnání 2 000 

milionů EUR 
2009/2010

/2011 
Plán evropské hospodářské 
obnovy (2. krok) bude rozhodnuto 2 400
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ČÁSTKY VÍCELETÉHO RÁMCE (PO REVIZI Z ROKU 2009) 
 

(EUR million - current prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Sustainable Growth 53.979 57.653 61.700 61.782 63.638 66.628 69.621 435.001
1a Competitiveness for Growth and Employment 8.918 10.386 13.272 12.388 12.987 14.203 15.433 87.587

1b Cohesion for Growth and Employment 45.061 47.267 48.428 49.394 50.651 52.425 54.188 347.414

2. Preservation and Management of Natural Resources 55.143 59.193 57.639 60.113 60.338 60.810 61.289 414.525
of which: market related expenditure and direct payments 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617 48.093 48.574 330.085

3. Citizenship, freedom, security and justice 1.273 1.362 1.523 1.693 1.889 2.105 2.376 12.221
3a Freedom, Security and Justice 637 747 872 1.025 1.206 1.406 1.661 7.554
3b Citizenship 636 615 651 668 683 699 715 4.667

4. EU as a global player 6.578 7.002 7.440 7.893 8.430 8.997 9.595 55.935

5. Administration (1) 7.039 7.380 7.699 8.008 8.334 8.670 9.095 56.225
6. Compensations 445 207 210 862

TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS 124.457 132.797 136.211 139.489 142.629 147.210 151.976 974.769

as a percentage of GNI 1,02% 1,08% 1,15% 1,15% 1,13% 1,12% 1,11% 1,11%

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 122.190 129.681 121.934 134.155 133.882 140.769 142.683 925.294

as a percentage of GNI 1,00% 1,05% 1,03% 1,10% 1,06% 1,07% 1,04% 1,05%
Margin available 0,24% 0,19% 0,21% 0,14% 0,18% 0,17% 0,20% 0,19%

Own Resources Ceiling as a percentage of GNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 REVISED FOR EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY PLAN (CURRENT PRICES)

(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of € 500 million at 
2004 prices for the period 2007-2013.

 



 

Page 29 of 62 

ROČNÍ ROZPOČTOVÝ PROCES 

ROČNÍ ROZPOČTOVÝ PROCES SE ŘÍDÍ PRAGMATICKÝM ČASOVÝM 
ROZVRHEM 

Smlouva o založení Evropského společenství (článek 272) definuje různé fáze 
rozpočtového procesu. Stanoví pravomoci každé z obou složek rozpočtového 
orgánu (Evropského parlamentu a Rady) a Komise v tomto procesu. 
Článek 272 Smlouvy o ES stanoví formální časový rozvrh pro každou fázi 
procesu. S cílem zajistit, aby mohl být návrh rozpočtu řádně projednán a aby byla 
zároveň co nejlépe využita doba, kterou má rozpočtový orgán k dispozici, však byl od 
roku 1988 zaveden do časového rozvrhu určitý stupeň pružnosti. V praxi je doba 
poskytnutá Radě a Parlamentu během každé fáze rozpočtového procesu delší. Bylo 
rovněž zavedeno několik trialogů i dalších kroků, které mají usnadnit rozhodovací 
proces. Tento pragmatický časový rozvrh funguje od rozpočtového roku 1977. 

FÁZE ROZPOČTOVÉHO PROCESU 

a) Rozpočtový proces začíná předložením dokumentů ze strany 
Komise: roční politické strategie(APS) a předběžného návrhu 
rozpočtu (PNR) 

Každý rozpočtový proces začíná tím, že Komise připraví předběžný návrh 
rozpočtu (PNR), což je proces, na který má EP nepřímý vliv, např. prostřednictvím 
usnesení o legislativním a pracovním programu Komise nebo usnesení o roční 
politické strategii (APS) Komise. 

• Fáze v Komisi 

Počáteční fáze zahrnuje v rámci Komise orientační diskusi, roční politickou 
strategii, slyšení, výkaz příjmů a výdajů různých institucí a konečně předložení 
předběžného návrhu rozpočtu (PNR) rozpočtovému orgánu. 

Roční politická strategie (APS) se přijímá v únoru a nastiňuje politické priority 
Komise na následující rok. Uvádí se v ní iniciativy, které Komise pokládá za nezbytné 
pro uskutečnění těchto priorit, a vymezuje se rozpočtový rámec nutný pro jejich 
provedení. Toto rozhodnutí pak slouží jako vodítko pro sestavování předběžného 
návrhu rozpočtu a rovněž pro plánování činností Komise na následující rok (tj. 
zahajuje roční cyklus plánování a sestavování programů). 
Tyto předběžné fáze dokončuje Komise zcela samostatně. 

Předběžný návrh rozpočtu (PNR) je v této fázi jediným dokumentem zmíněným ve 
Smlouvě. Obecně se zveřejňuje na počátku května roku N-1 a v polovině června je 
ve všech jazycích odeslán rozpočtovému orgánu.  

• Fáze v Parlamentu 

V březnu či v dubnu Parlament přijme usnesení o APS Komise, v němž stanoví své 
vlastní priority na následující rok a vyzve Komisi, aby je zohlednila při 
sestavování předběžného návrhu rozpočtu (PNR).  
Po předložení PNR může být přijato usnesení. Nastiňuje počáteční hodnocení 
návrhu Komise Parlamentem a stanoví politické priority EP na příští rok v počáteční 
fázi. 

• Fáze v Radě 
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V této fázi rozpočtového procesu Rada rovněž stanoví své priority, obvykle ve formě 
usnesení přijatého po předložení APS Komisí, avšak před předložením PNR. 

• Trialog 

Podle interinstitucionální dohody se po technické úpravě finančního rámce (viz výše) 
a předtím, než Komise sestaví předběžný návrh rozpočtu, musí konat trialog mezi 
zástupci Parlamentu, Rady a Komise s cílem prodiskutovat možné priority na příští 
rozpočtový rok. 

b) První čtení v EP se koná poté, co Rada přijme návrh rozpočtu 
(NR) 

Během června a července v roce N se o PNR na rok N+1 diskutuje a jedná se před 
prvním čtením v Radě. Po přijetí na konci července Rada zašle návrh rozpočtu 
(NR) Parlamentu.  
Předtím, než Rada přijme návrh rozpočtu, je zorganizováno tzv. dohodovací 
jednání, jak to je uvedeno v interinstitucionální dohodě. Toto dohodovací řízení se 
koná ve dvou fázích. První přípravný krok spočívá v trialogu s cílem prozkoumat, 
zda existuje prostor pro brzkou dohodu o některých aspektech rozpočtu. Druhý krok 
spočívá v samotné formální dohodovací schůzce. Aby měli zástupci Parlamentu 
při tomto dohodovacím řízení skutečný mandát celého Parlamentu, Rozpočtový 
výbor po trialogu obvykle předloží na plenárním zasedání usnesení, v němž nastíní 
hlavní otázky, které bude řešit s Radou, a základní postoje, které delegace 
Parlamentu zaujme. 
První čtení v Parlamentu se koná během září a října roku N. V této fázi NR 
projednává výbor BUDG a specializované výbory. Pozměňovací návrhy 
specializovaných výborů pak projedná výbor BUDG, který k nim zaujme stanovisko. 
Pozměňovací návrhy, k nimž vydal výbor BUDG záporné stanovisko, mohou být 
předloženy znovu, a aby byly přijaty, potřebují na plenárním zasedání získat 
kvalifikovanou většinu hlasů. Výbor BUDG má celkovou odpovědnost za všechna 
čtení až do přijetí v plénu. Před schválením rozpočtu v prvním čtení v Parlamentu se 
koná třetí trialog a dohodovací schůzka s cílem nalézt společné řešení nevyřešených 
otázek. 
Během prvních čtení oba orgány zváží vysvětlující dokumenty, jako např. výkaz 
o činnosti a finanční výkaz, které jsou přiloženy k PNR. Tyto dokumenty se snaží 
podrobněji popsat a analyzovat rozpočtové návrhy, zejména hodnocením výkonnosti 
různých činností. 

c) Druhé čtení v Radě a Parlamentu  
Postup při druhém čtení v Radě, které se koná na konci listopadu v roce N, je velmi 
podobný prvnímu čtení Rady. NR se upraví podle návrhů změn přijatých Radou. 
Zpravidla Rada znovu předloží údaje z prvního čtení. Předtím, než Rada přijme znění 
z druhého čtení, se koná čtvrtý trialog. Na závěr v prosinci roku N Parlament schválí 
souhrnný rozpočet ve druhém čtení. Je třeba podotknout, že Parlament může 
rozpočet jako celek zamítnout.  
Když je rozpočet schválen, GŘ a útvary Komise upraví svůj vlastní pracovní 
program, tzv. roční plán řízení na rok N+1, podle změn, které byly schváleny oproti 
PNR. Roční plán řízení je založen na koncepci řízení podle činností (viz slovníček 
pojmů). Pokud rozpočet není schválen, vstupuje v platnost systém „prozatímních 
dvanáctin“ (článek 273 Smlouvy o ES), každý měsíc mohou být prováděny výdaje 
podle kapitol, a to až do výše jedné dvanáctiny rozpočtu předešlého rozpočtového 
roku. 
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Zaměření na trialogy a dohodovací schůzky 

Trialogy a dohodovací schůzky jsou během rozpočtového procesu klíčovými kroky 
procesu, které mají napomoci dosáhnout snáze dohody. 

Trialogy a dohodovací schůzky nejsou zmíněny ve Smlouvě. Všechny tři orgány je 
konají při každém významném kroku rozpočtového procesu a pokaždé, kdy je třeba 
prodiskutovat konkrétní body (viz níže). 
Konají se s cílem usnadnit dosažení celkové dohody na rozpočtu a vtělit do něj 
hlavní priority EP a Rady.  

BĚHEM PLNĚNÍ ROZPOČTU SE MŮŽE HLASOVAT O OPRAVNÉM ROZPOČTU 

Za nevyhnutelných, výjimečných nebo nepředvídaných okolností může Komise 
během roku N navrhnout změny schváleného rozpočtu ve formě předběžného 
návrhu opravného rozpočtu. Opravné rozpočty se rovněž používají s cílem zapsat 
zůstatek z předchozího roku (N-1) do rozpočtu na stávající rok (N). Pro opravné 
rozpočty platí stejná procedurální pravidla jako pro souhrnný rozpočet. 
 

STRUČNÝ PŘEHLED ROČNÍHO ČASOVÉHO ROZVRHU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32/62 

 
 
 
 
 

DŮSLEDKY LISABONSKÉ SMLOUVY  

Pokud Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, přinese radikální změny v ročním 
rozpočtovém procesu a jeho časovém rozvrhu. 

Jednou z hlavních změn je, že se již nadále nerozlišují povinné a nepovinné výdaje 
(PV, resp. NV):  úloha obou složek rozpočtového orgánu – EP a Rady – bude 
naprosto stejná v rámci celého rozpočtu. Rozpočtový proces jako takový bude 
„zvláštním“ případem postupu spolurozhodování, při němž se budou muset EP a 
Rada shodnout na rozpočtu v celém jeho rozsahu. 

Podle nových ustanovení vypracuje návrh rozpočtu (NR) Komise, která tak získává 
právo podnětu v rozpočtovém postupu9.  V každé složce rozpočtového orgánu se 
uskuteční jedno čtení, dosavadní druhé čtení bude nahrazeno dohodovacím řízením.  

Komise zašle NR Evropskému parlamentu a Radě do 1. září; 

Rada musí přijmout svůj postoj k NR do 1. října; 

EP musí poté přijmout postoj v následujících 42 dnech: 

 - pokud EP schválí postoj Rady bez výhrad nebo nepřijme svůj postoj, je 
rozpočet považován za schválený. 

 - pokud EP přijme změny (většinou všech poslanců), svolá předseda EP po 
dohodě s předsedou Rady „neprodleně“ schůzku dohodovacího výboru10.  

Dohodovací výbor, který musí být složen z „členů Rady nebo jejich zástupců a ze 
stejného počtu členů zastupujících Evropský parlament“, má poté 21 dní na to, aby 
dospěl k dohodě.11  

Pokud dohodovací výbor nedospěje k dohodě během 21 dní, považuje se rozpočet 
za neschválený a musí být zahájen nový proces, a to s novým návrhem rozpočtu, 
který předloží Komise. 

Pokud dohodovací výbor dospěje k dohodě na kompromisním návrhu, mají EP a 
Rada 14 dní na to, aby zaujaly stanovisko k tomuto návrhu: rozpočet je schválen, 
pokud jej ani jeden z orgánů nezamítne, Rada kvalifikovanou většinou a Parlament 
většinou všech poslanců12.  

                                                 
9 Komise v důsledku toho může svůj návrh rozpočtu pozměnit. Čl. 250 odst. 2 Smlouvy o fungování EU 
však tuto možnost omezuje až na dobu po svolání dohodovacího výboru. 
10 Pokud do 10 dnů od předání návrhu Rada neinformuje EP, že všechny jeho změny schválila. V 
takovém případě se dohodovací výbor nesejde, rozpočet se totiž považuje za schválený ve znění 
změněném EP.  
11 Komise se účastní jednání dohodovacího výboru a podle Lisabonské smlouvy „vyvíjí veškerou činnost 
potřebnou ke sblížení postojů Evropského parlamentu a Rady.“  
12 Jinými slovy, pokud oba orgány rozpočet schválí, ani jeden nepřijme žádné rozhodnutí nebo pokud jej 
jeden orgán schválí, zatímco druhý nepřijme žádné rozhodnutí. 
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Pokud oba orgány návrh zamítnou, musí Komise přeložit nový návrh rozpočtu.  

Stejný bude postup v případě, že EP rozpočet zamítne (absolutní většinou poslanců) 
a Rada nikoli (buď jej schválí, nebo nepřijme rozhodnutí).  

Na druhé straně, pokud EP rozpočet schválí (prostou většinou) a Rada jej zamítne, 
má EP možnost potvrdit – do 14 dní po zamítnutí rozpočtu Radou – změny, které 
přijal v prvním čtení, pokud tak učiní většinou všech svých poslanců a třípětinovou 
většinou všech odevzdaných hlasů. V takovém případě se rozpočet považuje za 
schválený se změnami potvrzenými EP. Nepodaří-li se EP potvrdit všechny své 
změny, je v příslušných rozpočtových položkách zachováno znění návrhu 
dohodovacího výboru.  

Z toho plyne závěr, že v tomto novém rozpočtovém procesu je úloha Parlamentu 
posílena: bude mít rozhodující slovo, pokud jde o rozpočet jako celek; žádný roční 
rozpočet nelze schválit bez souhlasu EP, ovšem EP může rozpočet schválit bez 
ohledu na přání Rady – nebo v případě, že Rada nezaujme stanovisko13.  

Tento postup však bude vyžadovat posílení vnitřních a interinstitucionálních 
mechanismů dialogu při přípravě rozpočtového procesu. Zrušení druhého čtení a 
napjatější časový rozvrh pro každý krok procesu budou vyžadovat vynikající přípravu 
na politické, technické i strategické úrovni každého orgánu, protože bude méně 
možností pro „korekce“. 

Pragmatický časový rozvrh, na kterém se orgány dohodly, by měl být v zásadě 
dodržen, nebo by některé kroky mohly dokonce proběhnout před stanovenou lhůtou.  
Řada otázek týkajících se organizace dohodovací fáze, toku informací mezi orgány 
atd. – zejména podoby delegace EP a delegace Rady, předsednictví, délky jednání 
dohodovacího výboru – by měla být předem mezi orgány dohodnuta, pokud má být 
zaručen úspěch nového procesu.  
 

                                                 
13 Jakkoli jde spíše o teoretickou možnost, protože je těžko představitelné, že Rada zamítne návrh, který 
její delegace, složená ze zástupců jednotlivých členských států, sjednala a přijala. 
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Různé výsledky rozpočtového procesu lze přehledně shrnout takto: 

EP rozpočet schválí + Rada rozpočet schválí = rozpočet je schválen 

EP rozpočet schválí + Rada nezaujme 
stanovisko = rozpočet je schválen 

EP rozpočet schválí + Rada rozpočet 
zamítne 

= rozpočet je schválen se změnami EP nebo 
ve znění společného návrhu 

EP nezaujme stanovisko + Rada rozpočet 
schválí = rozpočet je schválen 

EP nezaujme stanovisko + Rada nezaujme 
stanovisko = rozpočet je schválen 

EP nezaujme stanovisko + Rada rozpočet 
zamítne = rozpočet je zamítnut 

EP rozpočet zamítne + Rada rozpočet 
schválí = rozpočet je zamítnut 

EP rozpočet zamítne + Rada nezaujme 
stanovisko = rozpočet je zamítnut 

EP rozpočet zamítne + Rada rozpočet 
zamítne = rozpočet je zamítnut 
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ČÁST 3 

 

ROČNÍ ROZPOČTOVÉ PROCESY V OBDOBÍ 2005–
2009 
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ROZPOČTOVÝ PROCES PRO ROK 2005 
Zpravodajové:   Salvador Garriga Polledo (oddíl III – Komise) 

Anne E. Jensenová (ostatní oddíly – ostatní orgány a instituce) 
 

Rok 2005 byl prvním rokem Evropské unie s 25 členskými státy. Nově zvolený 
Evropský parlament i nově jmenovaná Komise se ujaly svých funkcí v průběhu 
rozpočtového procesu pro rok 2005. Byl to také druhý rok uplatňování rozpočtové 
nomenklatury vytvořené metodou sestavování rozpočtu podle činností (Activity-
Based Budgeting –ABB), ovšem první rok, kdy byly všechny návrhy a rozhodnutí 
založeny na klasifikaci ABB. 
Rozpočtový proces pro rok 2005 probíhal snáze než proces pro rok 2004, a to i 
přesto, že dostupné rozpětí bylo nižší, než vyplývalo z původního finančního plánu 
Komise, především v okruzích 3 „Vnitřní politiky“, 4 „Vnější akce“ a 5 „Správa“ 
finančního výhledu. Bylo to důsledkem každoroční technické úpravy finančního 
výhledu vyplývající z vývoje cen a hrubého národního důchodu (HND). 
Schválený rozpočet dosáhl výše 116 554 milionů EUR v prostředcích na závazky 
(1,10 % HND EU 25) a 106 300 milionů EUR v prostředcích na platby (1,00 % HND 
EU 25). Prostředky na závazky se zvýšily o 6,2 % a prostředky na platby o 4,4 %. 
Hlavními tématy diskusí byly tradiční sporné body, tj. okruhy 4 „Vnější akce“ a 
5 „Správa“, získávání finančních prostředků z nástroje pružnosti a výše prostředků 
na platby. V posledně jmenovaném případě zaujal EP v prvním čtení postoj usilující o 
paušální obnovení PNR a v některých případech byly prostředky na platby zvýšeny 
oproti přídělu v PNR, s cílem snížit míru neuhrazených závazků (tzv. RALs). Mimoto 
byl – zcela neobvykle – obsah každoročního návrhu na změnu v oblasti zemědělství 
podpořen rozpočtovým orgánem již při dohodovacím jednání, s výjimkou pilotního 
projektu, který inicioval později Parlament (studie na téma dohod EU o rybolovu). 
Oproti rozpočtu na rok 2004 došlo ke značnému zvýšení u prostředků na platby 
(o 9,7 miliardy EUR), a to hlavně v důsledku plné integrace nových členských států, 
dopadů reformy společné zemědělské politiky z roku 2003 (zemědělské výdaje se 
zvýšily zhruba o 10 %) a lepším předpovědím čerpání prostředků ze strukturálních 
fondů. 

Parlament získal záruky, že budou dostatečné prostředky na zemědělské výdaje a 
výdaje na strukturální opatření, díky společnému závazku EP, Rady a Komise, že 
urychleně předloží a přijmou opravný rozpočet v případě, že se zvýší schopnost 
čerpání prostředků v členských státech. Bylo též zajištěno prodloužení programu 
Peace II pro Severní Irsko na roky 2005 a 2006. 
Obě složky rozpočtového orgánu se dohodly na tom, že Komise bude předkládat EP 
specifické informace v souvislosti se společnou zahraniční a bezpečnostní 
politikou (SZBP). 
Vnější akce se zaměřily mimo jiné na podporu znovunastolení míru a demokracie. 
Druhý rok v řadě byla v této položce na přání EP zahrnuta výrazná podpora pro Irák.   
Pro tento účel bylo k dispozici celkem 200 milionů EUR. 
Parlament zabezpečil finančními prostředky i novou politiku sousedství. 
Prostředky na závazky pro předvstupní pomoc činily 2,1 miliardy EUR a poprvé měly 
tyto prostředky směřovat i Chorvatsku. Podpora v celkové výši 120 milionů EUR byla 
přidělena na hospodářský rozvoj komunity kyperských Turků. 
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Z Fondu solidarity byla uvolněna celkově částka 98,55 milionu EU (ve prospěch 
Slovenska, baltských zemí a Švédska). Z nástroje pružnosti byla uvolněna částka 
ve výši 185 milionů EUR na program Peace II (45 milionů), decentralizované 
agentury (40 milionů) a obnovu v Iráku (100 milionů).  Během roku 2005 byla také ve 
třech případech využita rezerva na pomoc při mimořádných událostech (dvakrát 
na odstraňování následků tsunami v Indickém oceánu v roce 2004 (170 milionů 
EUR) a jednou v případě zemětřesení v Kašmíru (40 milionů EUR)). 
Výše uvedené dodatečné finanční prostředky pro decentralizované agentury 
(40 milionů EUR prostřednictvím nástroje pružnosti) měly za cíl zajistit a posílit 
priority Parlamentu a poskytnout agenturám nezbytné financování k plnění jejich 
úkolů.  Zvyšování počtu agentur a jejich rostoucí nároky na rozpočet, zejména na 
okruh 3, však byly pro Parlament důvodem ke znepokojení a EP vyjádřil svou 
politickou vůli dále posílit svou kontrolu nad agenturami v politické i rozpočtové 
rovině.  
 
ROZPOČET PARLAMENTU 
Pro rozpočet Parlamentu na rok 2005 byl charakteristický vliv procesu rozšíření, tj. 
vytváření nových zdrojů a pracovních míst pro potřeby zemí, které vstoupily do EU v 
roce 2004.  Pouze v tomto roce bylo vytvořeno na 180 nových pracovních míst.  
Rozpočtový výbor se také dohodl na tom, že podpoří rozhodnutí předsednictva ve 
věci smluv o koupi nových budov D4/D5 (čerstvě přejmenovaných na budovy Willy 
Brandt a József Antall). 
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ROZPOČTOVÝ PROCES PRO ROK 2006 
Zpravodajové:   Giovanni Pittella (oddíl III – Komise) 

Valdis Dombrovskis (ostatní oddíly – ostatní orgány a instituce) 
 

Rok 2006 byl posledním rokem programovacího období zvaného Agenda 2000. 
Rozpočtový proces pro rok 2006 byl specifický tím, že se nepodařilo dosáhnout 
dohody při dohodovacím řízení před druhým čtením v Radě. Dohody bylo dosaženo 
až o týden později na mimořádném trialogu. 
Rozpočet na rok 2006 byl stanoven ve výši 121 191 milionů EUR v prostředcích na 
závazky a 111 970 milionů EUR v prostředcích na platby (což představuje 1,09 %, 
resp. 1,01 % HND EU-25, tj. o 2 504 milionů EUR a 7 323 milionů EUR pod úrovní 
stropů finančního výhledu). 

Hlavními spornými body byla výše prostředků na platby, celkové příděly finančních 
prostředků pro některé programy přijímané postupem spolurozhodování, přijímání 
nových úředníků v souvislosti s rozšířením v roce 2004, využívání nástroje pružnosti 
(viz níže) a rozpočet SZBP. 

Parlament trval na zásadě, že na nové priority je třeba přidělit nové finanční 
prostředky, aby byla zachována dohodnutá výše financování stávajících programů. 
Politickými prioritami Parlamentu byla snaha o lepší naplňování Lisabonské a 
Göteborské strategie, podpora informační politiky EU, vypracování Evropského paktu 
pro mládež a posílení vnějších akcí EU. 
V prvním čtení Parlament přijal vyjednávací postoj prosazující překročení stropů 
finančního výhledu u okruhů 2, 3 a 4 a mírné snížení prostředků na SZBP. Parlament 
tím jednoznačně odmítl ohrozit své priority a kritizoval nedůslednost Rady, která 
snížila výdaje v okruhu 4 s výjimkou SZBP, o které Parlament podle svého mínění 
stále dostával nedostatečné informace. 
V návaznosti na rozšíření v roce 2004 byly šesti programům přijímaným postupem 
spolurozhodování přiděleny v rámci stropů okruhu 3 další prostředky jako navýšení 
proti původním celkovým přídělům schváleným spolurozhodováním. Tímto 
způsobem získal Parlament 100 milionů EUR navíc pro programy související s 
Lisabonskou strategií, včetně programu Mládež a vzdělávání.  
Parlament dosáhl dohody, že zvýšení o 655 milionů EUR v okruhu 1b „Rozvoj 
venkova“ bude vyrovnáno snížením o tutéž částku v okruhu 1a, s cílem uskutečnit 
opatření modulace v souvislosti v reformou SZP. 

V okruhu 4, v němž došlo ke zvýšení rozpočtu na SZBP na 102,6 milionu EUR, 
Parlament dosáhl přijetí společného prohlášení (EP a Rada), kterým se měla zvýšit 
jeho informovanost o záležitostech SZBP potvrzením společného prohlášení z 
listopadu 2002 (kterým byly zřízeny společné schůzky) a zvýšením úrovně 
zastoupení Rady na úroveň velvyslanců. 

Vznikla společná dohoda uvolnit z nástroje pružnosti částku ve výši 275 milionů 
EUR: byl tak překročen jeho roční strop ve výši 200 milionů EUR, a to díky tomu, 
že byla k dispozici vyšší částka přenesená z předchozích roků. Z této částky byla 
financována 4 opatření v rámci okruhu 4: tři priority Parlamentu (tsunami, důsledky 
reformy protokolu o cukru, obnova v Iráku) a SZBP. 
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Během rozpočtového procesu pro rok 2006 se vedl zvláště ostrý spor o výši 
prostředků na platby. Narozdíl od tradičních názorů Parlamentu a Rady14, byly 
vyjednávací postoje skutečně nesmlouvavější, protože rozpočet na rok 2006 měl být 
referenčním východiskem jak pro jednání o víceletém finančním rámci na období 
2007–2013, tak pro rozpočty na roky 2007–2013 v případě, že nebude dosaženo 
dohody na příštím finančním rámci. 
Rezerva na pomoc při mimořádných událostech byla využita dvakrát k 
financování pomoci Dárfúru, západnímu břehu Jordánu a pásmu Gazy, Palestincům 
a Libanonu v celkové výši 180 milionů EUR. Fond solidarity byl využit jednou: na 
odstranění následků záplav z roku 2005 v Rakousku, Bulharsku a Rumunsku byla 
uvolněna částka 106 milionů EUR. 
V legislativní oblasti došlo v roce 2005 k revizi prováděcích pravidel k finančnímu 
nařízení s cílem promítnout do jejich ustanovení novou směrnici o veřejných 
zakázkách (podrobnosti naleznete v předchozím oddílu o hlavních výsledcích, 
kterých EP dosáhl v daném volebním období). 

 

ROZPOČET PARLAMENTU 
Pokud jde o rozpočet Parlamentu, pokračovalo po celý rok 2006 přijímání pracovníků 
z nových členských států s cílem dosáhnout dohodnuté míry obsazenosti potřebných 
míst a k tomuto účelu byly vyčleněny rozpočtové prostředky. Současně byly do 
rozpočtu zapsány prostředky na následující rozšíření (o Bulharsko a Rumunsko), a to 
na základě odhadu potřeb. Rozpočtový výbor požadoval, aby všechny instituce 
analyzovaly pokrok v přijímání pracovníků z nových členských států.  Souhlasil také s 
pokračováním politiky nákupu budov Parlamentu (namísto jejich pronájmu) a vyzval k 
tomu, aby bylo obsazování potřebných míst ve vyšší míře řešeno přesunem 
zaměstnanců. 

                                                 
14 Rada chce snížit platby a uvést je do souladu s předpokládanými potřebami čerpání, zatímco EP 
chce poskytnout odpovídající financování politickým prioritám a zmírnit výši RALs. 
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ROZPOČTOVÝ PROCES PRO ROK 2007 
Zpravodajové:   James Elles (oddíl III – Komise) 

Louis Grech (ostatní oddíly – ostatní orgány a instituce) 
 

Vzhledem k tomu, kolik času bylo věnováno sjednávání a přijímání 
interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 a víceletého finančního 
rámce (VFR) na období 2007–2013, byl rozpočtový proces opožděn a některé z 
jeho kroků proběhly ve zjednodušené formě. Stejně jako v roce 2005 následoval po 
dohodovacím řízení před druhým čtením v Radě trialog v prosinci 2006 v důsledku 
toho, že bylo obtížné dosáhnout dohody pro druhé čtení. 
Rozpočet na rok 2007 byl stanoven ve výši 126 551 milionů EUR v prostředcích na 
závazky a 115 497 milionů EUR v prostředcích na platby (což představuje 1,08%, 
resp. 0,99% HND EU, tj. o 1 850 milionů EUR a 8 369 milionů EUR pod úrovní stropů 
VFR). 

Oproti předchozím rokům se těžiště jednání přesunulo od využívání nástroje 
pružnosti a nepřekračování stropů ke zhodnocení vynakládaných prostředků (úsilí o 
účelnější a efektivnější vynakládání prostředků), k revizi finančního nařízení, 
přijímání úředníků z  nových členských států a snížení počtu pracovních míst 
navrhovanému Radou (v souvislosti s jejím návrhem prohlášení o „programu 
produktivity“). Důležitými tématy diskusí zůstávají výše prostředků na platby a SZBP. 
Rozpočtový proces pro rok 2007 byl pro Radu složitý, protože měla potíže s 
dosažením kvalifikované většiny u několika otázek, zejména u přístupu „zvýšení 
produktivity“, který prosazovalo finské předsednictví, v této věci se ovšem nepodařilo 
dosáhnout dohody na prohlášení. Parlament se postavil proti snižování počtu 
pracovních místo navrhovanému Radou a vytvořil rezervu pro platy zaměstnanců s 
cílem přimět Komisi k závazku provést důkladnou prověrku stavu zaměstnanců a v 
jejím rámci průběžně vyhodnotit personální potřeby Komise a poměr zaměstnanců 
přidělených do administrativních a podpůrných funkcí. 
Parlament také strategicky uvedl Radu do obtížné situace tím, že rozhodl, že 
nenavrhne využívání nástroje pružnosti jako doplňkové možnosti financování, a trval 
na revizi finančního nařízení (FN) jako nezbytné podmínce jakékoli dohody na 
rozpočtu pro rok 2007. To umožnilo dospět k dohodě na revizi FN a překonat 
neochotu některých členských států zavést nová ustanovení o řádném finančním 
řízení prostředků EU a zejména o vnitřní kontrole. 
Přístup zhodnocení vynakládaných prostředků (viz výše) byl zaveden do ročního 
rozpočtového procesu natrvalo, jak se praví ve společném prohlášení EP a Komise. 

Je nutno poukázat i na další pro EP pozitivní prvky. V případě rozpočtu SZBP byla 
obnovena částka z PNR a EP současně zajistil, aby nomenklatura SZBP zůstala 
beze změn, a získal nová práva dostávat informace, např. stručné zprávy o 
záležitostech důležitých pro EP nebo písemné informace o jmenování zvláštních 
zástupců EU. 
EP, Rada a Komise vydaly společné prohlášení týkající se tří nových agentur 
plánovaných v rozpočtu na rok 2007. Toto prohlášení formalizovalo postoj EP ke 
zřizování decentralizovaných agentur (informace o dopadech na rozpočet podle 
článku 47 nové interinstitucionální dohody). 
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Byl vytvořen Fond pro přizpůsobení se globalizaci s maximální roční částkou ve 
výši 500 milionů EUR v prostředcích na závazky a prostředky z něj byly uvolněny 
dvakrát, a to ve prospěch Francie, Německa a Finska (18,6 milionu EUR). 

Rezerva na pomoc při mimořádných událostech byla v roce 2007 využita jednou: 
částka ve výši 49,2 milionu EUR byla věnována na zvládnutí krizové situace v Gaze 
a na západním břehu Jordánu. Z Fondu solidarity byly v roce 2007 finanční 
prostředky uvolněny dvakrát, jednou v souvislosti se záplavami v Řecku (9,3 milionu 
EUR) a v Maďarsku (15,1 milionu EUR), a v druhém případě ve prospěch Německa 
(ničivé bouře, 166,9 milionu EUR) a Francie (hurikán, 5,3 milionu EUR). 
Neobvyklý počet a výše rezerv zapsaných do rozpočtu (původně navrhováno 
4 440 milionů EUR v prostředcích na závazky, po druhém čtení zůstalo 3 500 milionů 
EUR) je zejména výsledkem opožděného přijetí asi 30 základních aktů15 poté, co se 
zpozdila dohoda členských států na společném návrhu nového VFR, a také vyplývá z 
obav rozpočtového orgánu o zachování jeho výsadních pravomocí po zavedení 
dobrovolné modulace v zemědělských výdajích (tj. dobrovolného převodu prostředků 
z přímé podpory zemědělcům („první pilíř“ SZP) na rozvoj venkova („druhý pilíř“ 
SZP)). 

V legislativní oblasti byla v roce 2006 provedena rozsáhlá revize finančního 
nařízení a jeho prováděcích pravidel. Nejkontroverznějšími body byla databáze 
subjektů vyloučených ze zadávání veřejných zakázek, transparentnost konečných 
příjemců zemědělských dotací (v tomto směru Komise zajistila zveřejňování těchto 
informací v prováděcích nařízeních pro jednotlivá odvětví) a financování evropských 
politických stran, u kterého se EP podařilo dosáhnout toho, že evropské politické 
strany mohou lépe provádět dlouhodobé finanční plánování – byla totiž zavedena 
výjimka ze zásady neziskovosti s cílem umožnit přenos části přebytku finančních 
prostředků do následujícího roku.  
 
ROZPOČET PARLAMENTU 
Pokud jde o rozpočet Parlamentu, Rozpočtový výbor vyjádřil lítost nad tím, že podle 
jeho soudu je věnována nedostatečná pozornost výdajům vyplývajícím z toho, že má 
Parlament tři různá pracovní místa. Ve svém usnesení odhadla, že tyto náklady činí 
16 % celkového rozpočtu, tj. přibližně 200 milionů EUR.  Komunikační politice se v 
tomto rozpočtu dostalo výrazné finanční podpory, prostředky směřovaly na 
návštěvnické centrum, moderní audiovizuální vybavení a projekt nových 
internetových stránek. Bylo rozhodnuto o přidělení dalších prostředků na výdaje 
související s rozšířením po vstupu Bulharska a Rumunska. 

                                                 
15 Tzv. „Prodiho balíček“, který se týkal otázek, jako je migrace, mládež, výzkum atd. 
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ROZPOČTOVÝ PROCES PRO ROK 2008 
Zpravodajové:   Kyösti Virrankoski (oddíl III – Komise) 
Ville Itälä (ostatní oddíly – ostatní orgány a instituce) 

 

Rozpočtový proces pro rok 2008 ukázal, že i přes tradiční postoj Rady, která byla 
proti, bylo nutno revidovat VFR již první rok po jeho vstupu v platnost, aby bylo 
možno finančně pokrýt priority EU, např. projekt Galileo a Evropský technologický 
institut (ETI). 

Rozpočet na rok 2008 byl stanoven ve výši 129 150 milionů EUR v prostředcích na 
závazky a 120 347 milionů EUR v prostředcích na platby (což představuje 1,03 %, 
resp. 0,96 % HND EU, tj. o 3 693 milionů EUR a 9 650 milionů EUR pod úrovní 
stropů VFR). 

Během rozpočtového procesu pro rok 2008 patřily k hlavním otázkám, které byly 
předmětem diskusí mezi Parlamentem a Radou, financování projektu Galileo, 
otázky stavu zaměstnanců a jejich přijímání (stejně jako v předchozím roce), výdaje v 
okruhu 4, financování agentur EU a dohled na nimi, a používání různých finančních 
nástrojů uvedených v IID. 

Jeden z nejzásadnějších sporů se vedl o Galileo a ETI, v souvislosti s nimiž 
požadoval EP revizi víceletého finančního rámce. EP chtěl zajistit financování 
projektu Galileo a ETI z rozpočtu EU, aniž by byly ohroženy finanční prostředky 
potřebné na víceleté programy v rámci lisabonské agendy. Pro projekt Galileo a ETI 
se podařilo získat 3,7 miliardy EUR do roku 2013. Byly k tomu využity různé 
finanční nástroje, mj. revize VFR 2007–2013 (1,6 miliardy), využití nástroje 
pružnosti (200 milionů), čerpání rozpětí (300 milionů) a také přerozdělení prostředků 
(200 milionů) a změna rozpočtových priorit (400 milionů). 
EP prosadil finanční pokrytí zvýšených potřeb výdajů v okruhu 4. I to bylo možné 
jedině využitím nástroje pružnosti, což jen zvýrazňuje chronické podfinancování 
okruhu 4. Vzhledem k tomu, že byly uspokojeny finanční potřeby SZBP (včetně 
policejních misí EU v Kosovu), podařilo se EP získat závazek Komise, že bude vést 
pravidelný politický dialog s EP o demokratické kontrole a koherenci vnějších 
akcí EU, a to třikrát ročně. EP také poukázal na slabiny Komise, pokud jde o 
plánovací potřeby v této oblasti. 
Výrazná zvýšení, která Parlament navrhl, se týkala pomoci Palestině (například 
pomoc ohroženým rodinám a poskytovatelům veřejných služeb) a Kosovu (například 
pomoc v přechodovém období a při budování institucí). Mimo finanční prostředky na 
SZBP bylo pro Kosovo přiděleno 265 milionů EUR a pro Palestinu 300 milionů EUR v 
prostředcích na závazky, tj. zhruba dvakrát tolik, než původně navrhovala Komise v 
PNR. Některé částky pro Irák zapsal EP do rezervy do doby, než obdrží další 
informace o použití těchto prostředků. 
Stěžejním bodem diskusí v rámci rozpočtového procesu byly také agentury EU. Po 
dohodovacím řízení před druhým čtením byla přijata společná prohlášení, jejichž 
cílem bylo lepší sledování zřizování, vývoje a financování agentur EU. Objem 
rozpočtových položek určených na financování decentralizovaných agentur se podle 
přání Parlamentu zvýšil o více než 20 % a rozpočet agentury Frontex se 
zdvojnásobil. 
Okruh 5 „Správa“ se zvýšil o 4,4 %, zejména vzhledem k potřebám souvisejícím s 
rozšířením. Tzv. screening report (zpráva o prověrce stavu zaměstnanců) týkající 
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se lidských zdrojů Komise, který si Parlament vyžádal v roce 2006, Komise předložila 
v dubnu 2007. 
Je třeba poznamenat, že rozpočet na rok 2008 byl prvním rozpočtem, ve kterém 
výdaje na růst a zaměstnanost (okruh 1 – 44,9 % rozpočtu na rok 2008) byly vyšší 
než výdaje na zemědělství (okruh 2 – 42,6 % rozpočtu na rok 2008), a to o rok 
dříve, než předpokládal  VFR, a dokonce předtím, než byly do okruhu 1a zapsány 
dodatečné prostředky pro projekt Galileo. Zatímco prostředky v okruhu 2 se oproti 
roku 2007 snížily a došlo k jejich přesunu na rozvoj venkova, prostředky pro okruh 1 
se výrazně zvýšily. Během rozpočtového procesu se také projednávala otázka 
výročních souhrnů členských států v rámci sdíleného řízení.  
Parlament si vytkl jako motto sestavit „rozpočet zaměřený na výsledky“. 
Uplatňování principu ABB/ABM bylo předmětem diskusí a analýz v obou složkách 
rozpočtového orgánu. Parlament a Komise zahájily v této věci studie a v březnu 2009 
byla přijata zpráva EP z vlastního podnětu. 
V roce 2008 byl nástroj pružnosti využit pro okruh 1a (Galileo) a SZBP v celkové 
výši 270 milionů EUR. Z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci byly 
uvolněny  ve prospěch pěti zemí (Itálie, Malty, Portugalska, Španělska a Litvy) 
prostředky v celkové výši 49 milionů EUR. Částka ve výši 281 milionů EUR z Fondu 
solidarity byla přidělena Spojenému království, Řecku, Slovinsku, Francii a Kypru. 
 

ROZPOČET PARLAMENTU 
Pokud jde o rozpočet Parlamentu, byl dohodnut a odhlasován pilotní projekt, který 
umožňoval poslancům využívat individuálního tlumočení. Rozpočet EP podpořil vůli 
Parlamentu splňovat normy v oblasti životního prostředí (certifikace EMAS) a vyzval 
správu k urychlení tohoto procesu (který byl následně dokončen). Byly vyčleněny 
rozpočtové prostředky v souvislosti s očekávaným přijetím právního základu pro 
financování evropských politických nadací. Byla vytvořena dvě nová GŘ a byly 
schváleny rozpočtové prostředky s cílem posílit služby poskytované poslancům. 
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ROZPOČTOVÝ PROCES PRO ROK 2009 
Zpravodajové:   Jutta Haugová (oddíl III – Komise) 

Janusz Lewandowski (ostatní oddíly – ostatní orgány a instituce) 
 

Rozpočtovým procesem pro rok 2009 se připravoval poslední rozpočet schválený 
během 6. volebního období EP.  Rozpočet na rok 2009 byl stanoven ve výši 
133 846 milionů EUR v prostředcích na závazky a 116 096 milionů EUR v 
prostředcích na platby (což představuje 1,03 %, resp. 0,89 % HND EU, tj. o 3 187 
milionů EUR a 8 084 milionů EUR pod úrovní stropů VFR). 
K hlavním otázkám, které se staly předmětem vyjednávání, patřily tradiční 
problémy, které Parlament zneklidňovaly, např. nízká rozpětí v okruhu 4, výše 
prostředků na platby a čerpání rozpočtových prostředků na politiku soudržnosti. 
Vyvstaly rovněž nové potřeby financování, mj. nástroj pro zajišťování potravin a plán 
evropské hospodářské obnovy, který byl reakcí na hospodářský útlum. EP také 
zdůraznil, že je třeba vyčlenit odpovídající zdroje na jeho priority, jimiž jsou změna 
klimatu, konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost a společná přistěhovalecká 
politika. 
PNR se stal terčem ostré kritiky Parlamentu za nízkou úroveň prostředků na 
platby v procentuálním poměru k HND. V PNR na rok 2009 došlo k 
bezprecedentnímu 3% snížení výše prostředků na platby oproti rozpočtu na rok 
2008, který Parlament schválil v prosinci 2007. Tato snížení postihla především 
politiku soudržnosti, ale i okruhy „Občanství“ a „Vnější akce“. Poté, co Rada 
provedla další škrty, zvýšil EP příděl prostředků ve všech okruzích nad úroveň PNR, 
největší navrhovaný přírůstek prostředků na platby zaznamenaly okruhy 1 a 3. 
Nakonec se prostředky na platby v rozpočtu na rok 2009 mírně zvýšily oproti 
konečné podobě rozpočtu na rok 2008 (tj. včetně opravných rozpočtů přijatých v roce 
2008). Jako nezbytnou podmínku pro dohodu na rozpočtu požadoval EP zrychlení a 
zjednodušení čerpání prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu 
soudržnosti. Tento požadavek byl formalizován společným prohlášením o 
provádění politiky soudržnosti, v němž byla požadována odpovídající návazná 
opatření na politické i technické úrovni. EP a Rada také požádaly Komisi, aby 
urychleně vyhodnotila nejcitlivější aspekty řídicích a kontrolních systémů, což umožní 
zahájit průběžné platby. Mimoto EP v jednostranném prohlášení vyslovil své 
znepokojení nad nízkou úrovní čerpání rozpočtových prostředků a plateb na politiku 
soudržnosti, která brání EU úspěšně čelit výzvám, které před ní stojí, a to zejména v 
době hospodářské krize.  
Pokud jde o příspěvek EU na plán evropské hospodářské obnovy, který činil 
přibližně 30 miliard EUR, byl EP pro revizi VFR s cílem stimulovat ekonomiku 
dalšími 5 miliardami EUR (pro tento účel měly být využity nevyčerpané prostředky). 
Tyto finanční prostředky byly věnovány na projekty v oblasti energetiky v rámci 
okruhu 1. V okruhu 2 byly věnovány na rozvoj širokopásmového připojení k internetu 
ve venkovských oblastech a na posílení činností souvisejících s „novými výzvami“ 
definovanými v souvislosti s kontrolou stavu společné zemědělské politiky. V tomto 
ohledu bylo dosaženo dohody na trialogu v dubnu 2009. 
Pokud jde o okruh 4, Komise připustila, že schopnost EU reagovat na nepředvídané 
krize je značně omezená, a zavázala se provést celkové posouzení situace v okruhu 
4, jak ji o to žádal Parlament. Zpráva s výsledky tohoto posouzení by měla být 
předložena do září 2009.  
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EP se podařilo dosáhnout dohody na financování nástroje pro zajišťování 
potravin, jehož cílem je umožnit rychlou reakci na prudký nárůst cen v rozvojových 
zemích. Bylo zvoleno řešení financovat nástroj pro zajišťování potravin nikoli z 
okruhu 2, nýbrž z okruhu 4. Bylo rozhodnuto přidělit pro tento účel částku ve výši 1 
miliardy EUR na tříleté období (2008–2010), a aby nebyly ohroženy stávající 
činnosti a priority, bude tato částka čerpána z rezervy na pomoc při mimořádných 
událostech, jejíž strop pro rok 2008 bude zvýšen úpravou IID, dále využitím nástroje 
pružnosti a přerozdělením prostředků z nepřiděleného fondu nástroje stability. Ve 
společném prohlášení o nástroji pro zajišťování potravin byla Komise rovněž 
požádána, aby zajistila konzistentnost a komplementaritu s Evropským rozvojovým 
fondem (ERF). 
Pokud jde o agentury, požadovalo společné prohlášení urychlené zřízení 
interinstitucionální pracovní skupiny, jež byla skutečně vytvořena v prosinci 2008. 

Parlament se rozhodl více zviditelnit některé činnosti EU, a to vytvořením 
některým specifických rozpočtových položek pro změnu klimatu, tzv. Small business 
act, Gruzii, strategii EU v oblasti Baltského moře, přizpůsobení rybářského loďstva 
zvyšujícím se cenám paliv. 

Mimoto Parlament ve velmi raném stadiu seznámil útvary Komise se svými záměry, 
pokud jde o pilotní projekty a přípravné akce, aby zajistil hladší a méně časově 
napjatý průběh rozhodovacího procesu v této věci. 

 

ROZPOČET PARLAMENTU 
Pokud jde o rozpočet EP, pro rok 2009 došlo k různým úpravám rozpočtu vzhledem 
k zásadním statutárním změnám – vstoupí v platnost statut poslanců a nový režim 
pro parlamentní asistenty – a také bylo zrušeno přidělení prostředků původně 
plánovaných k pokrytí praktických důsledků některých ustanovení Lisabonské 
smlouvy.  Byly také vyčleněny prostředky v souvislosti s volbami v roce 2009, a to 
zejména na komunikační činnosti. Byl zahájen pilotní projekt „lepší spolupráce“ mezi 
výborem COBU a předsednictvem Parlamentu. Rovněž byl zcela poprvé na žádost 
Rozpočtového výboru předložen komplexní („analytický“) přehled stavu zaměstnanců 
jako podklad k diskusi. 
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PŘÍLOHA 1 
 

ČÁSTKY ROČNÍCH ROZPOČTŮ 
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Rozpočet na rok 2004: PNR 1. čtení v Radě  1. čtení v EP 
(včetně OR 1-10) (včetně PPNZ 1-3) (včetně odhlasovaných* NZ 1-3) (včetně odhlasovaných* NZ 1-3) Rozpočtový proces pro rok 2005 Fin. výhled 

2005 
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby 

1.  Zemědělství 51.439.000.000 45.081.285.000 43.993.285.000 50.451.450.000 49.889.850.000 49.676.450.000 49.114.850.000 50.722.950.000 50.161.350.000 
   –  Výdaje na zemědělství 44.598.000.000 38.545.285.000 38.545.285.000 43.610.450.000 43.610.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 43.881.950.000 43.881.950.000 
   –  Rozvoj venkova a doprovodná opatření 6.841.000.000 6.536.000.000 5.448.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 
2.  Strukturální opatření 42.441.000.000 41.030.673.000 34.522.302.882 42.438.497.444 35.396.027.704 42.423.497.444 32.396.027.704 42.424.497.444 36.204.987.338 
   -  Strukturální fondy 37.247.000.000 35.348.673.000 31.722.302.882 37.306.564.455 32.390.527.704 37.291.564.455 29.390.527.704 37.292.564.455 33.199.487.338 
   -  Fond soudržnosti 5.194.000.000 5.682.000.000 2.800.000.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 
3.  Vnitřní politiky 9.012.000.000 8.704.761.754 7.510.377.641 8.958.583.120 7.728.621.139 8.903.343.120 7.686.181.139 9.026.328.620 7.894.445.939 
4.  Vnější akce 5.119.000.000 5.176.551.000 4.950.907.978 5.169.000.000 5.000.179.000 5.039.600.000 4.976.179.000 5.244.000.000 5.504.197.950 
5.  Správa 6.360.000.000 6.121.983.823 6.121.983.823 6.380.997.612 6.380.997.612 6.300.428.657 6.300.428.657 6.377.784.182 6.377.784.182 
6.  Rezervy 446.000.000 442.000.000 442.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Předvstupní podpora 3.472.000.000 1.733.261.220 2.856.200.000 2.075.000.000 3.225.090.000 2.081.000.000 3.025.090.000 2.080.000.000 3.626.690.000 
8.  Vyrovnávací platby 1.305.000.000 1.409.545.056 1.409.545.056 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
CELKEM 119.594.000.000 109.700.060.853 101.806.602.380 117.224.517.172 109.371.754.451 116.175.308.217 105.249.745.496 117.626.549.242 111.520.444.405 

Povinné výdaje   41.490.416.176 41.544.750.814 46.536.555.944 46.562.574.944 45.744.226.944 45.785.245.944 46.802.068.505 46.843.603.205 
Nepovinné výdaje   68.209.644.677 60.261.851.566 70.687.961.228 62.809.179.507 70.431.081.273 59.464.499.552 70.824.480.737 64.676.841.200 
Prostředky jako procento HND 1,08 %   1,01 %   1,03 %   0,99 %   1,05 % 

 
2. čtení v Radě Schválený rozpočet (ve 2. čtení v 

EP) Konečný rozpočet na rok 2005 
(včetně NZ 1-3) (včetně NZ 1-3) (včetně OR 1-8) Rozpočtový proces pro rok 2005 

Závazky Platby Závazky Závazky Platby Platby 
1.  Zemědělství 49.676.450.000 49.114.850.000 49.676.450.000 49.026.450.000 48.464.850.000 49.114.850.000 
   –  Výdaje na zemědělství 42.835.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 42.185.450.000 42.185.450.000 42.835.450.000 
   –  Rozvoj venkova a doprovodná opatření 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.279.400.000 
2.  Strukturální opatření 42.423.497.444 32.396.027.704 42.423.497.444 42.420.297.444 32.396.027.704 32.396.027.704 
   -  Strukturální fondy 37.291.564.455 29.390.527.704 37.291.564.455 37.288.364.455 30.290.527.704 29.390.527.704 
   -  Fond soudržnosti 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 5.131.932.989 2.105.500.000 3.005.500.000 
3.  Vnitřní politiky 8.921.143.120 7.703.981.139 9.052.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 7.923.781.439 
4.  Vnější akce 5.039.600.000 4.976.179.000 5.219.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.476.162.603 
5.  Správa 6.300.428.657 6.300.428.657 6.351.199.258 6.292.367.368 6.292.367.368 6.351.199.258 
6.  Rezervy 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Předvstupní podpora 2.081.000.000 3.025.090.000 2.081.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 3.286.990.000 
8.  Vyrovnávací platby 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
CELKEM 116.193.108.217 105.267.545.496 116.554.135.698 115.955.652.216 105.684.048.940 106.300.000.000 

Povinné výdaje 45.743.787.944 45.784.806.944 45.743.787.944 45.078.212.878 45.119.231.878 45.784.806.944 
Nepovinné výdaje 70.449.320.273 59.482.738.552 70.810.347.754 70.877.439.338 60.564.817.062 60.515.193.056 
Prostředky jako procento HND   0,99%    1,00%  1,00% 

 
 
 
* : U prvního čtení v Radě a EP zahrnují 
uvedené údaje i návrhy na změnu u položek a 
částek, o kterých každý z orgánů hlasoval ve 
druhém čtení. To má umožnit zřetelněji vidět 
skutečné zásahy každého z účastníků 
rozpočtového procesu do částek v rozpočtu bez 
ohledu na to, kdy provedla Komise změny ve 
svém PNR. 
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Rozpočet na rok 2005: PNR 1. čtení v Radě 1. čtení v EP 

(včetně OR 1-8) (včetně PPNZ 1-3) (včetně NZ 1-3) * (včetně NZ 1-3) * Rozpočtový proces pro rok 2006 Fin. výhled 
2006 

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby 
1.  Zemědělství 52.618.000.000 49.026.450.000 48.464.850.000 51.050.720.000 50.991.020.000 50.901.020.000 50.841.320.000 51.089.152.000 51.029.452.000 
   –  Výdaje na zemědělství 44.847.000.000 42.185.450.000 42.185.450.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.130.020.000 43.130.020.000 43.318.152.000 43.318.152.000 
   –  Rozvoj venkova a doprovodná opatření 7.771.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 
2.  Strukturální opatření 44.617.000.000 42.420.297.444 32.396.027.704 44.555.004.990 35.639.599.237 44.555.004.990 35.489.599.237 44.567.004.990 39.230.274.394 
   -  Strukturální fondy 38.523.000.000 37.288.364.455 30.290.527.704 38.522.922.880 32.134.099.237 38.522.922.880 31.984.099.237 38.534.922.880 35.085.574.394 
   -  Fond soudržnosti 6.094.000.000 5.131.932.989 2.105.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 4.144.700.000 
3.  Vnitřní politiky 9.385.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 9.218.659.185 8.836.227.649 9.174.946.589 8.320.209.681 9.435.738.785 8.808.473.823 
4.  Vnější akce 5.269.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.432.500.000 5.308.395.920 5.267.344.950 5.225.843.164 5.724.344.950 5.478.206.920 
5.  Správa 6.708.000.000 6.292.367.368 6.292.367.368 6.697.756.487 6.697.756.487 6.577.886.113 6.577.886.113 6.655.369.817 6.655.369.817 
6.  Rezervy 458.000.000 446.000.000 446.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 
7.  Předvstupní podpora 3.566.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 2.480.600.000 2.965.150.000 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000 
8.  Vyrovnávací platby 1.074.000.000 1.304.988.996 1.304.988.996 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.322 

CELKEM 123.695.000.000 115.955.652.21
6 

105.684.048.94
0 120.966.740.994 111.969.649.625 120.488.302.974 110.824.258.527 121.483.710.874 115.626.127.276 

Povinné výdaje   45.078.212.878 45.119.231.878 45.999.102.201 46.009.299.201 45.833.486.201 45.851.644.201 46.033.197.201 46.045.566.201 
Nepovinné výdaje   70.877.439.338 60.564.817.062 74.967.638.793 65.960.350.424 74.654.816.773 64.972.614.326 75.450.513.673 69.580.561.075 
Prostředky jako procento HND 1,08%   1,00%   1,01%         

 

2. čtení v Radě Schválený rozpočet (ve 2. čtení v 
EP) Konečný rozpočet na rok 2006** 

(včetně NZ 1-3) (včetně NZ 1-3) (včetně OR 1-6) Rozpočtový proces pro rok 2006 
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby 

1.  Zemědělství 51.050.720.000 50.991.020.000 51.050.720.000 50.991.020.000    
   –  Výdaje na zemědělství 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000    
   –  Rozvoj venkova a doprovodná opatření 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000     
2.  Strukturální opatření 44.555.004.990 35.489.599.237 44.555.004.990 35.639.599.237    
   -  Strukturální fondy 38.522.922.880 31.984.099.237 38.522.922.880 32.134.099.237    
   -  Fond soudržnosti 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000     

* : U prvního čtení v Radě a EP zahrnují uvedené 
údaje i návrhy na změnu u položek a částek, o kterých 
každý z orgánů hlasoval ve druhém čtení. To má 
umožnit zřetelněji vidět skutečné zásahy každého z 
účastníků rozpočtového procesu do částek v rozpočtu 
bez ohledu na to, kdy provedla Komise změny ve svém 
PNR. 

3.  Vnitřní politiky 9.183.746.589 8.504.827.001 9.372.714.185 8.889.218.143     
4.  Vnější akce 5.267.344.950 5.225.843.164 5.544.000.000 5.369.049.920     
5.  Správa 6.584.194.495 6.584.194.495 6.656.369.817 6.656.369.817     
6.  Rezervy 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000     
7.  Předvstupní podpora 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000     
8.  Vyrovnávací platby 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332     
CELKEM 120.653.111.356 111.164.884.229 121.190.909.324 111.969.607.449 120.569.771.496 107.378.469.621 

 ** : Vzhledem k přechodu mezi finančními rámci na 
období 2000–2006 a 2007–2013 došlo ke změně 
okruhů mezi roky 2006 a 2007. Proto je u konečného 
rozpočtu na rok 2006 uvedena pouze konečná výše. 

Povinné výdaje 45.983.186.201 46.001.344.201 45.983.186.201 46.001.344.201 45.058.959.201 45.075.536.201 
Nepovinné výdaje 74.669.925.155 65.163.540.028 75.207.723.123 65.968.263.248 75.510.812.295 62.302.933.420 
Prostředky jako procento HND   0,99% 1,003% 1,01%   0,97% 
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VFR na rok 2007 PNR Komise 

(včetně PPNZ) 
1. čtení v Radě 

(včetně odhlasovaných NZ)* 
1. čtení v Parlamentu  

(včetně odhlasovaných NZ)* Rozpočtový proces pro rok 2007 
Závazky Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby 

1.  Trvale udržitelný růst 54.405.000.000 54.303.662.015 44.746.628.189 54.283.887.015 44.141.380.189 54.330.158.015 49.444.863.718 
   1a:  Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 8.918.000.000 8.817.103.511 6.947.924.511 8.797.328.511 6.767.676.511 8.843.373.511 9.545.867.311 
   1b:  Soudržnost pro hospodářský růst a zaměstnanost 45.487.000.000 45.486.558.504 37.798.703.678 45.486.558.504 37.373.703.678 45.486.784.504 39.898.996.407 
Fond pro přizpůsobení se globalizaci (mimo VFR a 
rozpětí)  500.000.000    500.000.000  

2.  Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 58.351.000.000 56.365.876.036 54.831.681.736 55.619.446.036 54.044.111.736 57.606.076.036 56.154.937.736 
3.  Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 1.273.000.000 1.174.394.000 1.106.621.652 1.148.340.000 1.048.187.652 1.234.426.800 1.185.226.952 
   3a:  Svoboda, bezpečnost a právo 637.000.000 571.339.000 426.989.000 561.695.000 400.145.000 619.213.800 477.063.800 
   3b:  Občanství 636.000.000 603.055.000 679.632.652 586.645.000 648.042.652 615.213.000 708.163.152 
4.  EU jako globální hráč 6.578.000.000 6.468.000.000 7.447.469.578 6.358.339.000 7.261.521.578 6.534.333.000 7.834.413.378 
Rezerva na pomoc při mimořádných událostech (mimo 
VFR a rozpětí)  234.527.000  234.527.000  234.527.000  

5.  Správní náklady 7.115.000.000 6.954.245.973 6.954.145.973 6.829.809.929 6.829.709.929 6.956.364.030 6.956.264.030 
6.  Náhrady 445.000.000 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
CELKEM 128.167.000.000 126.445.351.176 115.531.193.280 124.918.995.132 113.769.557.236 127.840.531.033 122.020.351.966 

 
 

2. čtení v Radě 
(včetně NZ) 

2. čtení v Parlamentu 
(včetně NZ) 

Konečný rozpočet na rok 2007 
 (včetně OR 1-7)** Rozpočtový proces pro rok 2007 

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby 
1.  Trvale udržitelný růst 54.274.887.015 44.137.342.319 54.354.952.015 44.862.050.319 54.854.332.015 43.590.118.012 
   1a:  Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 8.788.328.511 6.772.076.511 8.868.167.511 7.071.784.511 9.367.547.511 6.544.801.397 
   1b:  Soudržnost pro hospodářský růst a zaměstnanost 45.486.558.504 37.365.265.808 45.486.784.504 37.790.265.808 45.486.784.504 37.045.316.615 
Fond pro přizpůsobení se globalizaci (mimo VFR a 
rozpětí) 500.000.000  500.000.000  zahrnuty výše  

2.  Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 56.240.800.036 54.665.465.736 56.250.230.036 54.718.545.736 55.850.230.036 54.210.425.736 
3.  Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 1.149.840.000 1.049.687.652 1.246.446.000 1.176.965.652 1.443.632.099 1.270.114.751 
   3a:  Svoboda, bezpečnost a právo 561.695.000 400.145.000 623.833.000 473.683.000 623.833.000 369.871.000 

* : U prvního čtení v Radě a EP zahrnují 
uvedené údaje i návrhy na změnu u 
položek a částek, o kterých každý z 
orgánů hlasoval ve druhém čtení. To má 
umožnit zřetelněji vidět skutečné zásahy 
každého z účastníků rozpočtového 
procesu do částek v rozpočtu bez ohledu 
na to, kdy provedla Komise změny ve 
svém PNR. 

   3b:  Občanství 588.145.000 649.542.652 622.613.000 703.282.652 819.799.099 900.243.751  
4.  EU jako globální hráč 6.401.214.000 7.179.921.578 6.577.933.000 7.352.746.732 6.812.460.000 7.352.746.732 
Rezerva na pomoc při mimořádných událostech (mimo 
VFR a rozpětí) 234.527.000  234.527.000   zahrnuty výše  

5.  Správní náklady 6.849.570.101 6.849.470.101 6.942.364.030 6.942.264.030 6.977.864.032 6.977.764.032 
6.  Náhrady 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
CELKEM 126.095.484.304 114.326.533.538 126.551.098.233 115.497.218.621 126.383.164.334 113.845.815.415 

** : V údajích konečného rozpočtu na rok 
2007 jsou částky pro Fond pro 
přizpůsobení se globalizaci a rezervy na 
pomoc při mimořádných událostech 
zahrnuty v částkách pro okruh 1b, resp. 
okruh 4. 
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Rozpočet na rok 2007: PNR 1. čtení v Radě* 1. čtení v EP* 

(včetně OR 1-7) (včetně NZ 1 a 2) (včetně NZ 1 a 2) (včetně NZ 1 a 2) Rozpočtový proces pro rok 2008 Fin. výhled 
2008 

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby 
1.  Trvale udržitelný růst 57.275.000.000 54.854.332.015 43.590.118.012 57.148.370.445 50.161.394.107 56.881.956.695 49.114.980.357 57.224.297.945 52.441.147.607 
   1a:  Konkurenceschopnost pro růst a 
zaměstnanost  10.386.000.000 9.367.547.511 6.544.801.397 10.270.429.000 9.538.679.600 10.004.015.250 8.990.265.850 10.346.356.500 9.993.765.100 

   1b:  Soudržnost pro hospodářský růst a 
zaměstnanost 46.889.000.000 45.486.784.504 37.045.316.615 46.877.941.445 40.622.714.507 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 42.447.382.507 

2.  Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření 
s nimi 58.800.000.000 55.850.230.036 54.210.425.736 55.305.481.496 53.439.178.053 54.752.330.496 52.886.027.053 55.416.892.046 53.556.748.603 

   -  z toho výdaje v souvislosti s trhem a přímé platby 43.217.000.000 42.311.661.000 42.035.641.756 41.166.490.000 41.115.600.500 40.978.640.000 40.565.750.500 41.613.408.550 41.200.579.050 
3.  Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 1.362.000.000 1.443.632.099 1.270.114.751 1.289.527.000 1.190.829.006 1.270.678.780 1.127.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 
   3a:  Svoboda, bezpečnost a právo 747.000.000 623.833.000 369.871.000 691.034.000 496.446.000 686.735.780 478.147.780 728.034.000 533.196.000 
   3b:  Občanství 615.000.000 819.799.099 900.243.751 598.493.000 694.383.006 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 
4.  EU jako globální hráč 7.002.000.000 6.812.460.000 7.352.746.732 7.173.414.000 8.061.743.400 7.391.014.000 7.697.525.400 7.241.203.000 8.132.663.400 
5.  Správní náklady 7.380.000.000 6.977.864.032 6.977.764.032 7.286.417.754 7.286.977.754 7.190.244.746 7.190.804.746 7.285.860.235 7.286.420.235 
6.  Náhrady 207.000.000 444.646.152 444.646.152 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

CELKEM 132.026.000.000 126.383.164.33
4 113.845.815.415 128.409.846.98

7 
120.346.758.61

2 127.692.861.009 118.223.954.63
4 

128.717.766.51
8 122.865.065.143 

Povinné výdaje   44.234.401.352 44.124.503.852 42.710.295.192 42.714.520.192 42.520.401.455 42.163.676.455 43.157.027.216 42.800.362.216 
Nepovinné výdaje   82.148.762.982 69.721.311.563 85.699.551.795 77.632.238.420 85.172.459.554 76.060.278.179 85.560.739.302 80.064.702.927 
Prostředky jako procento HND   1,05% 0,95% 1,02% 0,96% 1,02% 0,94% 1,03% 0,98% 

 
2. čtení v Radě Schválený rozpočet (ve 2. čtení v 

EP) Rozpočet na rok 2008: 
(včetně NZ 1 a 2) (včetně NZ 1 a 2) (včetně OR 1-10) Rozpočtový proces pro rok 2008 

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby 
1.  Trvale udržitelný růst 56.881.956.695 49.114.980.357 57.963.941.445 50.324.204.626 58.337.948.720 45.731.716.659 
   1a:  Konkurenceschopnost pro růst a 
zaměstnanost 10.004.015.250 8.990.265.850 11.086.000.000 9.772.639.600 11.082.000.000 9.715.239.600 

   1b:  Soudržnost pro hospodářský růst a 
zaměstnanost 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 40.551.565.026 47.255.948.720 36.016.477.059 

2.  Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření 
s nimi 55.002.330.496 53.136.027.053 55.041.123.496 53.177.320.053 55.559.715.538 53.217.088.053 

   -  z toho výdaje v souvislosti s trhem a přímé platby 40.866.490.000 40.815.600.500 40.876.490.000 40.825.600.500 41.006.490.000 40.889.550.500 
3.  Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 1.301.678.780 1.158.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 1.634.913.642 1.488.945.648 
   3a:  Svoboda, bezpečnost a právo 717.735.780 509.147.780 728.034.000 533.196.000 731.774.000 534.196.000 
   3b:  Občanství 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 903.139.642 954.749.648 

* : U prvního čtení v Radě a EP zahrnují uvedené 
údaje i návrhy na změnu u položek a částek, o 
kterých každý z orgánů hlasoval ve druhém 
čtení. To má umožnit zřetelněji vidět skutečné 
zásahy každého z účastníků rozpočtového 
procesu do částek v rozpočtu bez ohledu na to, 
kdy provedla Komise změny ve svém PNR. 

4.  EU jako globální hráč 7.216.014.000 7.737.525.400 7.311.218.000 8.112.728.400 7.551.218.000 7.847.128.400 
5.  Správní náklady 7.206.908.091 7.207.468.091 7.283.860.235 7.284.420.235 7.279.207.193 7.279.767.193 
6.  Náhrady 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

 

CELKEM 127.815.524.354 118.561.617.97
9 129.149.656.468 120.346.758.61

2 
130.569.639.38

5 
115.771.282.24

5 
Povinné výdaje 42.416.608.666 42.420.833.666 42.385.608.666 42.393.833.666 42.430.668.666 42.430.668.666 
Nepovinné výdaje 85.398.915.688 76.140.784.313 86.764.047.802 77.952.924.946 88.138.970.719 73.340.613.579 
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Prostředky jako procento HND 1,02% 0,94% 1,03% 0,96% 1,04% 0,92% 
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Rozpočet na rok 2008: PNR 1. čtení v Radě* 1. čtení v EP* 

(včetně OR 1-10) (včetně NZ Komise 1-3)  (včetně NZ 1-3) (včetně NZ 1-3) Rozpočtový proces pro rok 2009 Fin. výhled 
2009 

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby 
1.  Trvale udržitelný růst 59.700.000.000 58.337.948.720 45.731.716.659 60.103.850.669 45.199.324.666 60.025.540.669 44.478.014.666 60.191.881.669 50.389.658.532 
   1a:  Konkurenceschopnost pro růst a 
zaměstnanost 11.272.000.000 11.082.000.000 9.715.239.600 11.689.966.000 10.285.190.500 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.383.773.350 

   1b:  Soudržnost pro hospodářský růst a 
zaměstnanost 48.428.000.000 47.255.948.720 36.016.477.059 48.413.884.669 34.914.134.166 48.413.884.669 34.664.134.166 48.422.884.669 39.005.885.182 

2.  Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření 
s nimi 59.639.000.000 55.559.715.538 53.217.088.053 56.495.529.486 54.457.232.000 55.863.419.686 53.060.122.000 57.447.382.686 55.389.334.615 
   -  z toho výdaje v souvislosti s trhem a přímé 
platby 46.679.000.000 41.006.490.000 40.889.550.500 41.579.892.000 41.536.359.000 41.200.052.000 41.156.519.000 42.458.802.000 42.412.669.000 

3.  Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 1.523.000.000 1.634.913.642 1.488.945.648 1.467.858.000 1.265.680.000 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.364.407.000 
   3a:  Svoboda, bezpečnost a právo 872.000.000 731.774.000 534.196.000 839.125.000 596.670.000 832.725.000 572.940.000 863.925.000 664.142.000 
   3b:  Občanství 651.000.000 903.139.642 954.749.648 628.733.000 669.010.000 614.723.000 634.770.000 650.963.000 700.265.000 
4.  EU jako globální hráč 7.440.000.000 7.551.218.000 7.847.128.400 7.619.432.000 7.759.456.769 8.153.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.607.161.364 
5.  Správní náklady 7.699.000.000 7.279.207.193 7.279.767.193 7.655.255.982 7.655.255.982 7.552.866.286 7.552.866.286 7.700.730.900 7.700.730.900 
6.  Náhrady 210.000.000 206.636.292 206.636.292 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

CELKEM 136.211.000.00
0 130.569.639.385 115.771.282.245 133.551.039.04

9 
116.546.062.32

9 133.251.557.913 114.324.628.24
3 

135.167.926.52
7 123.660.405.323 

Povinné výdaje   42.430.668.666 42.430.668.666 43.253.554.612 43.238.067.112 42.873.714.612 42.858.227.112 44.125.644.612 44.109.557.112 
Nepovinné výdaje   88.138.970.719 73.340.613.579 90.297.484.437 73.307.995.217 90.377.843.301 71.466.401.131 91.042.281.915 79.550.848.211 
Prostředky jako procento HND   1,04% 0,92% 1,03% 0,90% 1,03% 0,88% 1,04% 0,95% 

 
2. čtení v Radě Schválený rozpočet 
(včetně NZ 1-3) (včetně NZ 1-3)  Rozpočtový proces pro rok 2009 

Závazky Platby Závazky Platby 
1.  Trvale udržitelný růst 60.025.540.669 44.478.014.666 60.195.881.669 45.999.519.679 
   1a:  Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.024.385.513 
   1b:  Soudržnost pro hospodářský růst a zaměstnanost 48.413.884.669 34.664.134.166 48.426.884.669 34.975.134.166 
2.  Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 55.788.884.011 53.100.586.325 56.121.437.011 52.564.429.680 
   -  z toho výdaje v souvislosti s trhem a přímé platby 41.125.356.325 41.081.823.325 41.132.856.325 41.085.323.325 
3.  Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.298.100.000 
   3a:  Svoboda, bezpečnost a právo 832.725.000 572.940.000 863.925.000 617.440.000 
   3b:  Občanství 614.723.000 634.770.000 650.963.000 680.660.000 
4.  EU jako globální hráč 7.993.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.324.169.158 
5.  Správní náklady 7.551.997.192 7.551.997.192 7.700.730.900 7.700.730.900 

* : U prvního čtení v Radě a EP zahrnují uvedené údaje i 
návrhy na změnu u položek a částek, o kterých každý z 
orgánů hlasoval ve druhém čtení. To má umožnit 
zřetelněji vidět skutečné zásahy každého z účastníků 
rozpočtového procesu do částek v rozpočtu bez ohledu 
na to, kdy provedla Komise změny ve svém PNR. 

6.  Náhrady 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

CELKEM 133.016.153.144 114.364.223.47
4 

133.845.980.85
2 116.096.062.329 

Povinné výdaje 42.799.698.937 42.784.211.437 42.799.698.937 42.784.211.437 
Nepovinné výdaje 90.216.454.207 71.580.012.037 91.046.281.915 73.311.850.892 

 

Prostředky jako procento HND 1,02% 0,88% 1,03% 0,89% 
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Tato tabulka podává přehled vývoje stavu zaměstnanců Evropského parlamentu a všech institucí v období 2005–2009 
 
 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 Rozdíl 2005-09 
Všechny instituce 36.372 37.396 38.630 39.489 39.919 9,75 % 
Evropský parlament  5.597 5.801 5.933 5.940 6.081 8,65 % 
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PŘÍLOHA 2 

 

SLOVNÍČEK POJMŮ 
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ABB (ACTIVITY-BASED BUDGETING) / ABM (ACTIVITY-BASED 
MANAGEMENT) 

Hlavním účelem metody sestavování rozpočtu podle činností (ABB) je zavést do 
rozpočtového procesu koncepty související s výkonností a vytvořit jasný rámec pro to, aby se 
v rozpočtu projevily politické priority a cíle Komise.  
ABB je integrovaným nástrojem sestavování rozpočtu a finančního řízení založeným na 
činnostech úzce spjatých s politickými prioritami a cíli Komise. Zdroje jsou přidělovány a 
spravovány podle předem stanovených politických priorit. V současném rozpočtu je 
vymezeno asi 270 činností, které jsou seskupeny do 31 oblastí politiky. 
Podle Komise má řízení podle činností (ABM) „za cíl rozhodovat o politických prioritách a 
odpovídajících zdrojích současně, a to na všech úrovních v organizaci. To umožňuje 
přidělovat zdroje na politické priority, a naopak, být při rozhodování o politických prioritách 
plně informován o požadavcích na zdroje, které jsou s nimi spojeny“. Přístup ABM v sobě 
sloučil strategické plánování a sestavování  rozpočtu, provozní plánování a řízení, sledování 
a podávání zpráv, vyhodnocování a interní audit. Nástrojem potřebným ke spojení všech 
těchto prvků dohromady konzistentním a systematickým způsobem je cyklus strategického 
plánování a sestavování programů (SPP). 
 

AGENTURY 

Agentury EU jsou subjekty, které mají svou vlastní právní subjektivitu a které mohou být za 
určitých přísných podmínek pověřeny pravomocemi plnění rozpočtu. Orgán příslušný pro 
udělení absolutoria každé z nich uděluje samostatné absolutorium. Existují v zásadě agentury 
dvojího druhu. 
Výkonné agentury jsou právnické osoby podle práva Společenství vytvořené rozhodnutím 
Komise, které mohou být pověřeny provést jménem Komise a na její odpovědnost, zcela 
nebo částečně, program nebo projekt Společenství v souladu s nařízením Rady (ES) č. 
58/2003 ze dne 19. prosince 2002. 
Narozdíl od výkonných agentur nejsou decentralizované agentury (nebo též regulační 
agentury či agentury v tradičním slova smyslu) pod přímou kontrolou Komise, nýbrž pod 
kontrolou členských států, a to prostřednictvím správní rady. Decentralizovaná agentura 
Společenství má svou vlastní právní subjektivitu. Je zřízena aktem sekundárního práva s 
cílem plnit určitý velmi specifický odborný nebo vědecký úkol či řídící funkci, jak je stanoveno 
v příslušném aktu Společenství. V současnosti existuje zhruba 20 takovýchto agentur v 
tradičním slova smyslu. 
 

VÝROČNÍ SOUHRNY 

Výroční souhrny se týkají politiky soudržnosti (strukturálních fondů a Fondu soudržnosti) a 
zemědělské politiky. Podle článku 274 Smlouvy o ES odpovídá sice za plnění rozpočtu v 
těchto oblastech Evropská komise, nicméně přibližně 80 % všech výdajů (na zemědělství a 
strukturální pomoc) spravují orgány veřejné moci členských států (v tzv. „sdíleném řízení“). 
Právní povinnost členských států (na základě IID a finančního nařízení) vypracovat na 
příslušné vnitrostátní úrovni výroční souhrn dostupných auditů a prohlášení má za cíl zlepšit 
řídicí a kontrolní systémy a také zvýšit odpovědnost členských států. Výroční souhrny měly 
být poprvé předloženy do 15. února 2008 (za rok 2007). Proti tomu „prohlášení o řízení na 
vnitrostátní úrovni“, která prosazuje Evropský parlament, jsou stále pouze dobrovolnou 
iniciativou několika členských států. 
 

REFORMA SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY (SZP) 

Prvotním cílem SZP zavedené v roce 1962 bylo zabezpečit dostatečné dodávky potravin 
politikou dotovaných cen a zárukou neomezeného odbytu.  
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V důsledku SZP se však začalo hromadit stále více přebytků, a proto se od roku 1988 
uskutečnilo několik reforem. Reforma z roku 1992 znamená předěl, kdy byl systém ochrany 
cenovými dotacemi nahrazen systémem vyrovnávacích plateb jako podpory příjmů. 
Reforma z roku 2003 zavedla nové principy, např. 
- zrušení vazby výše podpory na objem produkce (část podpory byla poskytována formou 
pevné jednotné platby), 
- tzv. podmíněnost – jednotné platby jsou podmíněny celou řadou kritérií týkajících se 
životního prostředí, veřejného zdraví, dobrých životních podmínek zvířat atd., 
- modulaci (rozlišení), umožňující přesměrovat finanční prostředky z prvního pilíře SZP (tržní 
politika a podpory) do druhého pilíře (rozvoj venkova) 
- mechanismus finanční kázně (stanovení stropu pro výdaje na podporu trhu a přímé podpory 
v období 2007–2013). 
Dne 20. listopadu 2008 dospěli ministři zemědělství EU k politické dohodě o kontrole stavu 
SZP. Kromě řady jiných opatření dohoda ruší možnost vynětí orné půdy z produkce, zvyšuje 
mléčné kvóty, které budou postupně do roku 2015 zcela zrušeny, mění intervence na trhu v 
nástroj, který má skutečně povahu záchranné sítě a zvyšuje modulaci. 
 

SZBP:  SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA 

Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) vznikla jako druhý pilíř Evropské unie a 
upravuje ji hlava V Smlouvy o Evropské unii podepsané v Maastrichtu v roce 1992. Řada 
zásadních změn byla provedena v Amsterodamské smlouvě, která vstoupila v platnost v roce 
1999, a od té doby prošla SZBP bohatým vývojem. Bylo dohodnuto zahájit evropskou 
bezpečnostní a obrannou politiku (EBOP) jako součást obecného rámce SZBP. Evropská 
rada na svém zasedání v Laekenu ve dnech 14.-15. prosince 2001 přijala prohlášení o 
operačních schopnostech EBOP, ve kterém oficiálně potvrdila, že Unie je nyní schopna 
provádět některé operace řešení krizí. 
Článek 21 Amsterodamské smlouvy stanoví, že předsednictví konzultuje s Evropským 
parlamentem hlavní hlediska a základní možnosti SZBP. Evropský parlament může Radě 
klást dotazy nebo jí dávat doporučení. 
Interinstitucionální dohoda ze dne 6. května 1999 požaduje, aby členské státy připravily 
každoroční dokument Rady o hlavních hlediscích a základních možnostech SZBP, včetně 
jejich finančních dopadů pro souhrnný rozpočet Evropských společenství. Přímou odpovědí 
Parlamentu Radě je jeho výroční zpráva a usnesení o SZBP. Tento politický dialog doplňují 
společná konzultační jednání, která se konají nejméně pětkrát za rok a o kterých hovoří bod 
43 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006. 
Mimoto bod 42 IID zavádí následující rozpočtové dělení výdajů SZBP: 
– operace řešení krizí, předcházení vzniku konfliktů, řešení a stabilizace, sledování a 
provádění mírového procesu a procesu zajištění bezpečnosti, 
– nešíření zbraní a odzbrojování, 
– naléhavá opatření, 
– přípravná a následná opatření, 
- zvláštní zástupci EU. 
Stanoví také zvláštní strop pro SZBP (ve výši 1 740 milionů EUR na období 2007–2013) s 
tím, že částka výdajů na naléhavá opatření nesmí přesáhnout 20 % celkové částky na toto 
období. 
 

NOVÁ POLITIKA SOUSEDSTVÍ (EPS) 

Cílem evropské politiky sousedství (EPS) je navázat zvláštní vztahy se sousedními zeměmi 
ve východní Evropě, v jižním Středomoří a v oblasti jižního Kavkazu, které nemají perspektivu 
vstupu do Unie. 
EPS se zaměřuje na podporu demokracie, svobody, prosperity, bezpečnosti a stability a 
navazuje přitom na stávající vztahy s různými sousedními zeměmi. Tato politika se 
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uskutečňuje prostřednictvím dvoustranných akčních plánů, dohod o partnerství a spolupráci a 
evropsko-středomořských dohod o přidružení. 
Sousední země dostávají finanční a technickou pomoc, zejména z evropského nástroje 
sousedství a partnerství (ENPI) na období 2007–2013 (tento nástroj nahradil programy 
TACIS a MEDA, které se prováděly v období 2000–2006, stále ovšem zachovává jako 
stěžejní hledisko rozlišování mezi „východními“ a „jižními“ sousedy EU). 
V žádné fázi přípravy akčních plánů neprobíhá jejich konzultace s Parlamentem. Nicméně 
jeho rozsáhlé legislativní, rozpočtové a kontrolní pravomoci mu i tak umožňují hrát při jejich 
schvalování určitou úlohu. 
 
 
 

EVROPSKÝ PAKT PRO MLÁDEŽ 

Evropský pakt pro mládež je politický nástroj, který přijala Evropská rada v březnu 2005 jako 
součást revidované Lisabonské strategie, jejímž cílem je učinit z Evropy nejvíce 
konkurenceschopnou znalostně orientovanou ekonomiku na světě.  
Pakt pro mládež představuje jednotnější a koherentnější přístup k otázkám mládeže a má za 
cíl podporovat zapojení všech mladých lidí do vzdělávání a pracovního a společenského 
života. Poprvé byla politika ve vztahu k mládeži formulována takto výrazně na úrovni EU. 
 

GALILEO A ETI (EVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT) 

Galileo je evropská iniciativa, globální systém satelitní navigace, který má poskytovat službu 
vysoce přesného globálního určování polohy a má jej spravovat civilní útvar. Galileo bude 
poskytovat samostatné navigační služby a služby určování polohy, současně však bude 
kompatibilní s GPS a GLONASS, dalšími dvěma globálními systémy satelitní navigace. V 
plném provozu bude mít systém Galileo 30 satelitů a související pozemní infrastrukturu. 
Tento projekt vznikl v roce 2000 a byl rozdělen do tří fází, první měla být financována z 
veřejných prostředků a druhá a třetí (konstrukce a rozmístění) soukromým konsorciem. 
Projekt bezmála ztroskotal, protože se počátkem roku 2007 nepodařilo zdárně ukončit 
jednání se soukromými investory. 
Podařilo se jej zachránit díky tomu, že EP a Rada v listopadu 2007 rozhodly, že rozmístění 
bude plně financováno z prostředků EU, a to ve výši 3,4 mld. EUR, bylo tedy třeba ještě 
získat částku 2,4 mld. EUR. Evropský satelitní rádiový navigační systém Galileo by měl být v 
provozu do roku 2013. Kompromisní řešení oddálilo rozhodnutí o partnerství veřejného a 
soukromého sektoru při provozování systému až na období po roce 2013.  
Posláním ETI je rozvíjet a zhodnocovat inovační kapacitu a schopnost aktérů z 
vysokoškolského, výzkumného a podnikatelského prostředí v EU i mimo ni, a to vytvářením 
vysoce integrovaných znalostních a inovačních komunit. 
Celkově jsou ve víceletém finančním rámci do roku 2013 vyčleněny pro projekt Galileo a pro 
Evropský technologický institut prostředky ve výši 3,7 mld. EUR. ETI bude rovněž v plném 
rozsahu financován Společenstvím. 
 

LISABONSKÁ A GÖTEBORSKÁ STRATEGIE 

Lisabonskou strategii zahájila Evropská rada na svém zasedání v březnu 2000. Vytkla si v 
ní za cíl učinit Evropskou unii do roku 2010 „nejvíce konkurenceschopnou a nejdynamičtější 
znalostně orientovanou ekonomikou na světě schopnou udržitelného hospodářského rozvoje 
s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností“. Poslední cíl, udržitelné 
životní prostředí, byl doplněn na vrcholné schůzce v Göteborgu v červnu 2001. 
Lisabonská strategie má tedy tři pilíře: 
- hospodářský pilíř s cílem připravit přechod ke konkurenceschopné, znalostně orientované 
ekonomice 
- sociální pilíř usilující o modernizaci evropského sociálního modelu investováním do lidských 
zdrojů a bojem proti sociálnímu vyloučení, a 
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- pilíř životního prostředí, který byl doplněn na zasedání Evropské rady v Göteborgu. 
Byl vypracován seznam konkrétních cílů. Protože pravomoc uskutečňovat strategii přísluší 
téměř výhradně členským státům, byla zavedena tzv. otevřená metoda koordinace spolu s 
národními akčními plány. 
Přezkum v polovině období provedený v roce 2005 zdůraznil, že výsledky jsou skrovné. 
Lisabonská strategie dostala nový impuls a změnilo se její zaměření, a sice na intenzivnější a 
trvalý růst a na vytváření více a kvalitnějších pracovních míst a proces koordinace byl 
zjednodušen vypracováním hlavních směrů pro růst a zaměstnanost.  
 

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC (VFR) NA OBDOBÍ 2007–2013  

 viz část 2 v oddílech Technická úprava finančního výhledu, Oddíly a u nástrojů 
umožňujících větší pružnost, jako jsou nástroj pružnosti, Fond solidarity, rezerva na 
pomoc při mimořádných událostech   
 
 
 

PROGRAM PEACE II PRO SEVERNÍ IRSKO 

Cílem programu PEACE II je konsolidovat mírový proces v Severním Irsku tím, že zajistí tok 
financí v rámci Cíle 1 strukturálních fondů (v období 2000–2006), který podporuje rozvoj a 
strukturální přizpůsobení regionů, které ve svém rozvoji zaostávají, tj. jejich průměrný HDP na 
hlavu nedosahuje 75 % průměru Evropské unie. 

Stejně jako jeho předchůdce, PEACE I (1995–99), se program snaží podnítit pokrok směřující 
k mírové, stabilní společnosti a podporovat usmíření v regionu. 
 

PILOTNÍ PROJEKTY A PŘÍPRAVNÉ AKCE 

Čl. 49 odst. 6 finančního nařízení definuje pilotní projekty a přípravné akce takto:  
- pilotní projekty jsou experimentální povahy a jsou určeny k hodnocení proveditelnosti a 
užitečnosti určité akce. Příslušné prostředky na závazky mohou být v rozpočtu zapsány 
nejdéle po dobu dvou po sobě následujících rozpočtových roků;  
- přípravné akce v oblastech působnosti Smluv jsou určeny k přípravě návrhů pro přijetí 
budoucích akcí. Příslušné prostředky na závazky mohou být v rozpočtu zapsány nejdéle po 
dobu tří po sobě následujících rozpočtových roků. 
Toto ustanovení také požaduje, aby Komise připojila k PNR hodnocení výsledků dosažených 
ve stávajících projektech/akcích a předpokládaná následná opatření. 
Interinstitucionální dohoda stanoví, že při předkládání PNR Komise bere v úvahu „možnosti 
zahájení nových politik pomocí pilotních projektů nebo nových přípravných akcí“. Omezuje 
celkovou výši prostředků na pilotní projekty na 40 milionů EUR v jednom rozpočtovém roce; 
částka na přípravné akce činí 50 milionů EUR pro nové akce a celkem na všechny akce 
může přiděleno 100 milionů EUR. 
 

VÝŠE NEUHRAZENÝCH ZÁVAZKŮ (RALS) 

RAL je francouzský akronym z „reste à liquider” a označuje rozpočtové závazky, které zbývá 
realizovat. Technicky jde o prostředky ve formě závazku, u kterého dosud neproběhla platba. 
Vznikají především v důsledku toho, že určité prostředky v rozpočtu jsou určeny na víceleté 
akce. Je třeba rozlišovat běžné RALs od abnormálních RALs. 
 

ZHODNOCENÍ VYNALOŽENÝCH PROSTŘEDKŮ 

Zhodnocení vynaložených prostředků lze definovat jako vztah mezi hodnotou/přínosem 
něčeho, kupříkladu produktu nebo veřejného zásahu, a množstvím prostředků na něj 
vynaložených. 
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V prostředí EP byl přístup „zhodnocení vynaložených prostředků“ inovativním prvkem 
rozpočtového procesu pro rok 2007 s cílem zajistit lepší vyhodnocování programů EU a 
kontrolu plnění rozpočtu v souladu s prioritami Parlamentu a s jeho výsadními 
institucionálními pravomocemi. Parlament se tehdy dohodl s Komisí na společném prohlášení 
o řádném plnění rozpočtu, ve kterém se zdůrazňuje, že obecným cílem této snahy je docílit 
lepšího zhodnocení vynakládaných finančních prostředků z pohledu evropských občanů a 
reagovat na výzvy, kterým EU čelí, co nejlepším rozdělováním finančních prostředků. Tento 
přístup souvisí rovněž s řízením podle činností (ABM) (viz výše), které má poskytnout 
integrovaný pohled na výsledky a náklady různých oblastí politiky včetně provozních a 
správních zdrojů. 
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