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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o jednáních o VFR na období 2014–2020: ponaučení a další postup
(2014/2005(INI))

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec (VFR) na 
období 2014–2020 (COM(2011)0398), v pozměněném znění ze dne 6. července 2012 
(COM(2012)0388) a na předlohu interinstitucionální dohody mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném 
finančním řízení (COM(2011)0403),

 s ohledem na svůj souhlas s nařízením o VFR vyslovený dne 19. listopadu 2013
v souladu s článkem 312 Smlouvy o fungování Evropské unie a s ohledem na to, že 
téhož dne schválil uzavření interinstitucionální dohody,

 s ohledem na VFR a interinstitucionální dohodu, které byly s konečnou platností přijaty 
dne 2. prosince 2013 a zveřejněny v Úředním věstníku dne 20. prosince 2013,

 s ohledem na své usnesení ze dne 8. června 2011 o investování do budoucnosti: nový 
víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní 
Evropu1,

 s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2012 v zájmu dosažení kladného výsledku 
postupu schvalování víceletého finančního rámce na období 2014–20202,

 s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2013 o závěrech zasedání Evropské rady 
ve dnech 7.–8. února 2013 týkajících se víceletého finančního rámce3,

 s ohledem na své usnesení ze dne 3. července 2013 o politické dohodě o víceletém 
finančním rámci na období 2014–20204,

 s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2013 o vztazích Evropského parlamentu
s orgány zastupujícími vlády jednotlivých států5,

 s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0000/2014),

A. vzhledem k tomu, že dohoda o VFR na období 2014–2020 byla výsledkem dlouhých
a náročných jednání, která trvala dva a půl roku; vzhledem k tomu, že konečné politické 
dohody mohlo být dosaženo pouze na nejvyšší politické úrovni mezi Parlamentem, 

                                               
1 Úř. věst. C 380 E, 11.12.2012, s. 89.
2 Přijaté texty, P7_TA(2012)0360.
3 Přijaté texty, P7_TA(2013)0078.
4 Přijaté texty, P7_TA(2013)0304.
5 Přijaté texty, P7_TA(2013)0599.
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předsednictvím Rady a Komisí; 

B. vzhledem k tomu, že celková výše výdajů příštího VFR (960 miliard EUR
v prostředcích na závazky, 908 miliard EUR v prostředcích na platby v cenách roku 
2011), o které rozhodla Evropská rada a kterou nakonec schválil Parlament představuje 
snížení o 3,5 % u závazků a 3,7 % u plateb ve srovnání s finančním rámcem na období 
2007–2013, a to přes posílení pravomocí EU na základě Lisabonské smlouvy a přes 
rozšíření EU na 28 členských států; vzhledem k tomu, že tato výše není dostatečná
s ohledem na politické cíle a závazky EU, zejména co se týče strategie Evropa 2020;

C. vzhledem k tomu, že roční rozpočet EU bude v následujících letech nadále představovat 
zhruba 1 % HND EU, což je hluboko pod úrovní stropu vlastních zdrojů, která je 
1,29 % HND EU pro závazky a 1,23 % HND EU pro platby, jak bylo rozhodnuto v roce 
1992;

D. vzhledem k tomu, že v důsledku nemožnosti změnit celkové částky VFR, o kterých 
rozhodla Evropská Rada, Parlament úspěšně vyjednal zahrnutí několika klíčových 
nových ustanovení, která pomohou učinit nový finanční rámec a nový roční rozpočet 
EU funkčnějšími, ucelenějšími, transparentnějšími a lépe reagujícími na potřeby občanů 
EU a která umožní, aby byly plně využity stropy VFR; vzhledem k tomu, že se tato 
ustanovení týkají zejména nových ujednání vztahujících se k revizi VFR, flexibilitě, 
vlastním zdrojům a k jednotnosti a transparentnosti rozpočtu EU;

E. vzhledem k tomu, že dne 19. listopadu 2013 Parlament vyslovil souhlas s novým 
nařízením o VFR a schválil interinstitucionální dohodu, poté co Rada splnila podmínky 
stanovené v usnesení Parlamentu ze dne 3. července 2013, včetně přijetí dalších 11,2 
miliard EUR v prostředcích na platby na rok 2013;

F. vzhledem k tomu, že Rada neučinila žádný pokrok, pokud jde o velmi potřebnou 
reformu stávajícího systému financování rozpočtu EU, navzdory ambicióznímu návrhu 
předloženému Komisí, jehož cílem bylo překonat patovou situaci zapříčiněnou 
nedostatkem systému skutečných vlastních zdrojů;

1. velmi lituje skutečnosti, že jak postup předcházející dohodě o VFR na období 2014–
2020, tak politická diskuse týkající se těchto jednání jasně ukázaly, že chybí společná 
vize, pokud jde o rozpočet EU, a že v jejich rámci nebyla dostatečně zohledněna 
významnější úloha Parlamentu a jeho výsady, které stanoví Lisabonská smlouva; 
považuje tudíž za nanejvýš důležité, aby tato zpráva uvedla nezbytná politická
a institucionální ponaučení, která mohou sloužit jako základ pro přípravu budoucích 
jednání, zejména ve vztahu k povolební revizi VFR, kterou má Komise zahájit před 
koncem roku 2016;

Politická hlediska

2. uznává, že fiskální konsolidace, kterou členské státy nyní procházejí, neusnadnila přijetí 
ambicióznější dohody o VFR na období 2014–2020; velmi však lituje skutečnosti, že
v důsledku těchto jednání byla velkou měrou ignorována role rozpočtu EU coby 
důležitého nástroje společné politiky pro překonání stávající hospodářské a sociální 
krize a pro koordinaci a zintenzivnění vnitrostátního úsilí o opětovné dosažení růstu
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a vytváření pracovních míst v celé EU;

3. je velmi znepokojen skutečností, že jakákoli diskuse o rozpočtu probíhající v Radě je již 
mnoho let zamořena logikou „spravedlivých výnosů“; zdůrazňuje, že tato situace je do 
značné míry způsobena stávajícím systémem financování EU, kdy 85 % příjmů pochází
z příspěvků států místo toho, aby pocházely ze skutečných vlastních zdrojů; domnívá se, 
že takovýto systém klade neúměrný důraz na to, které z členských států jsou čistými 
plátci a které čistými příjemci, a vede k postupnému zavádění složitých
a neprůhledných slev a dalších mechanismů oprav financování rozpočtu EU;

4. domnívá se, že tato logika byla rovněž směrodatná pro to, jakým způsobem Evropská 
rada uzavřela dohodu o VFR ze dne 8. února 2013; považuje za politováníhodné, že se 
to odrazilo ve skutečnosti, že příděly pro jednotlivé státy, zejména ze zemědělské 
politiky a politiky soudržnosti, byly určeny právě tehdy; vyjadřuje politování zejména 
nad seznamem zvláštních přídělů a „darů“ schválených v průběhu jednání hlav států
a vlád, které nejsou založeny na objektivních a ověřitelných kritériích, ale spíše odrážejí 
vyjednávací sílu členských států snažících se zabezpečit vlastní zájmy a maximalizovat 
čisté výnosy; odsuzuje nedostatek transparentnosti uzavření této dohody;

5. důrazně odmítá tuto vizi rozpočtu EU založenou na čistě účetním hledisku, která nebere
v potaz evropskou přidanou hodnotu, odporuje zásadě solidarity EU a podceňuje 
stávající potenciál a úlohu rozpočtu EU v oblasti posílení správy ekonomických 
záležitostí; zdůrazňuje, že rozpočet EU je převážně investiční rozpočet se silným 
pákovým efektem a katalyzátor růstu a zaměstnanosti v celé Unii; považuje tudíž za 
politováníhodné, že se zdá, že některé členské státy považují státní příspěvky do 
rozpočtu EU čistě za výdaj, který je třeba minimalizovat;

6. poznamenává, že Evropská rada zaujala k rozhodování o celkové velikosti VFR na 
období 2014–2020 přístup shora dolů, což ukazuje znepokojující rozpor mezi 
politickými závazky EU, které Evropská rada přijímá, a její neochotou je náležitě 
financovat; domnívá se, že toto rozhodnutí by naopak mělo být založeno na procesu 
zdola nahoru, který by byl výsledkem důkladného posouzení finančních potřeb EU
a politických cílů, které jsou stanoveny ve víceletých programech a politikách EU, 
provedeného normotvůrcem;

7. je tudíž přesvědčen, že jakémukoli rozhodnutí o finančním rámci by měla předcházet 
skutečná politická diskuse o úloze, funkci a přidané hodnotě rozpočtu EU a jeho 
slučitelnosti s politickými a operačními cíli vytyčenými pro Unii a uvedené rozhodnutí 
by mělo být na této diskusi založeno; domnívá se, že aby se překonaly rozdíly mezi 
rozcházejícími se vizemi týkajícími se toho, co rozpočet EU představuje a čeho lze jeho 
pomocí dosáhnout, měla by tato diskuse být pořádána včas a měla by zahrnovat všechny 
tři orgány EU a všechny vnitrostátní parlamenty, ale měly by se do ní zapojit i nejvyšší 
politické kruhy členských států;

8. je navíc přesvědčen, že hmatatelného pokroku lze dosáhnout pouze na základě důkladné 
reformy financování rozpočtu EU, které by se mělo vrátit k systému skutečných, 
jasných, jednoduchých a spravedlivých vlastních zdrojů; zdůrazňuje, že by to mělo vést
k zavedení jednoho nebo několika vlastních zdrojů, které značně sníží podíl příspěvků 
do rozpočtu EU vycházejících z HND, a tudíž i zátěž pro státní pokladny; opakuje své 
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pevné odhodlání k jakémukoli procesu, který povede k reformě stávajícího 
nespravedlivého, netransparentního a složitého systému vlastních zdrojů;

Institucionální hlediska

9. připomíná, že Parlament byl prvním orgánem EU, který představil vizi VFR na období 
2014–2020 a promluvil o nutnosti reformovat financování rozpočtu EU, a to ve zprávě 
svého zvláštního výboru SURE z června 2011; domnívá se, že tato zpráva poskytla 
Komisi účinné vedení při vypracovávání jejího vlastního návrhu týkajícího se VFR
a vlastních zdrojů, a oceňuje pravidelný politický dialog, který byl mezi těmito dvěma 
orgány navázán ve všech fázích přípravy této zprávy; poukazuje na zřejmé výhody, 
které má pro Parlament včasná příprava na jakákoli jednání o VFR;

10. připomíná, že podle článku 312 SFEU Rada o přijetí VFR rozhoduje jednomyslně po 
obdržení souhlasu Parlamentu, přičemž všechny tři orgány činí „všechna nezbytná 
opatření k usnadnění tohoto přijetí“; poznamenává však, že Smlouva nestanoví žádný 
konkrétní postup pro zapojení Parlamentu do jednání o VFR a že tento způsob byl 
následně stanoven v praxi na základě několika ujednání ad hoc, která byla přijata na 
politické úrovni na podnět Parlamentu;

11. považuje za politováníhodné, že před dohodou Evropské rady o VFR ze dne 8. února 
2013 se mezi Parlamentem a Radou neuskutečnila žádná smysluplná jednání; domnívá 
se, že četná setkání, která proběhla mezi vyjednávacím týmem Parlamentu a řadou po 
sobě jdoucích předsednictví Rady na okraji příslušných zasedání Rady pro obecné 
záležitosti a jeho účast na neformálních schůzkách Rady zabývajících se VFR umožnily 
pouze sdílení některých informací mezi Radou a Parlamentem, ale naneštěstí neměly 
žádný dopad na duch, harmonogram nebo obsah jednání v rámci Rady; lituje 
skutečnosti, že jeho postoje zůstaly ze strany delegací Rady z velké většiny opomenuty 
nebo nepochopeny;

12. vyjadřuje politování nad skutečností, že přes důrazné námitky Parlamentu obsahovaly 
všechny po sobě jdoucí „jednací osnovy“ představené různými předsednictvími Rady
a nakonec i dohoda Evropské rady o VFR ze dne 8. února 2013 významný počet 
legislativních prvků, o kterých se mělo rozhodovat běžným legislativním postupem; 
zdůrazňuje, že jednomyslnosti Rady ohledně nařízení o VFR, kterou požaduje právní 
úprava, mohlo být dosaženo pouze na základě významných politických změn
v odvětvových politikách EU, které byly dohodnuty předem, čímž bylo Parlamentu 
zabráněno, aby uplatnil své výsady, které má v rámci spolurozhodování, což je ve 
zjevném rozporu se Smlouvami;

13. poznamenává, že skutečná jednání o nařízení o VFR a interinstitucionální dohodě byla 
zahájena až v březnu 2013, přičemž vyjednavači Rady za jediný referenční bod 
považovali dohodu Evropské rady o VFR a nepřipustili diskusi; zdůrazňuje, že tento 
přístup vedl k nepřijatelným pokusům o vyloučení některých témat z jednání, což 
přinutilo Parlament bojovat, a to i na nejvyšší politické úrovni, o to, aby byl zapojen do 
jednání stejného druhu jako při procesu spolurozhodování o každém článku nařízení
o VFR / interinstitucionální dohody;

14. upozorňuje na to, že závěry ze zasedání Evropské rady mají být považovány za 
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instrukce pro Radu a že v žádném případě nepředstavují rozhodnuté body, o kterých
s Parlamentem není možné jednat; žádá, aby do závěrů ze zasedání Evropské rady byla 
vložena standardní formulace odkazující na ustanovení čl. 15 odst. 1 SFEU;

15. hluboce lituje skutečnosti, že stejný problém poznamenal jednání o víceletých 
programech EU, zejména v oblasti zemědělské politiky a politiky soudržnosti; 
poznamenává, že Rada v několika případech odmítla dokonce zmínit „aspekty 
související s VFR“ těchto právních základů; zdůrazňuje značné úsilí a čas, které 
Parlament potřeboval k zajištění toho, aby všechny body právních základů, o kterých 
bylo rozhodnuto postupem spolurozhodování mezi Radou a Parlamentem, zůstaly na 
jednacím stole; s uspokojením konstatuje, že se vyjednavačům Parlamentu nakonec 
podařilo vznést námitky proti některým částem dohody Evropské rady;

16. poznamenává, že částky ve VFR (celková výše výdajů a rozdělení podle okruhů), jak
o nich rozhodla Rada, nebyly nakonec ze strany Parlamentu, který uznal obzvlášť 
složité hospodářské a finanční podmínky v okamžiku tohoto rozhodnutí, zpochybněny; 
zdůrazňuje však, že by to v žádném případě nemělo být vnímáno jako precedens,
a znovu připomíná svůj postoj, že částky ve VFR a všechny další části relevantní 
politické dohody Evropské rady podléhají jednáním s Parlamentem;

17. zdůrazňuje, že je třeba výrazně vylepšit postupy jakýchkoli budoucích jednání o VFR, 
aby nedocházelo k patovým situacím a aby se v průběhu jednání ušetřil cenný čas
a prostředky; domnívá se, že by tyto postupy měly být formalizovány v dohodě na 
nejvyšší politické úrovni, která by měla zohlednit nedostatky nedávných jednání a plně 
zabezpečit úlohu a výsady Parlamentu stanovené ve Smlouvě o EU; domnívá se, že by 
tento postup měl být nakonec zakotven ve vlastní interinstitucionální dohodě, jak tomu 
je v případě rozpočtového procesu;

18. je přesvědčen, že pravidlo o jednomyslném rozhodnutí Rady znamená, že dohoda 
představuje nejnižšího společného jmenovatele, což je založeno na nutnosti vyhnout se 
vetu všech jednotlivých členských států; zdůrazňuje, že posun směrem k hlasování
o nařízení o VFR kvalifikovanou většinou by bylo v souladu nejen s řádným 
legislativním postupem používaným pro přijetí prakticky všech víceletých programů 
EU, ale také s ročním postupem pro přijetí rozpočtu EU; domnívá se, že by toho mohlo 
být dosaženo pomocí použití překlenovacího ustanovení podle článku 312 a že by tato 
záležitost měla být dále uvážena u příležitosti jakýchkoli dalších změn Smlouvy; 

VFR na období 2014–2020: další postup

19. prohlašuje, že má v úmyslu zajistit, aby všechna nová ustanovení, jež byla začleněna do 
nařízení o VFR a interinstitucionální dohodě byla plně využita při ročním rozpočtovém 
procesu; očekává, že se Rada nebude pokoušet o zavedení omezeného výkladu těchto 
ustanovení, obzvlášť co se týče povahy a oblasti působnosti všech zvláštních nástrojů;

20. klade zvláštní důraz na nová pravidla o flexibilitě, která by měla umožnit maximální 
využití příslušných stropů VFR pro závazky a platby; zdůrazňuje, že nelze déle udržet 
praxi předchozích finančních rámců, při níž roční rozpočet EU zůstával daleko pod 
úrovní stropů VFR, zejména u prostředků na platby;
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21. připomíná, že Komise v novém složení, která nastoupí do funkce po volbách do 
Evropského parlamentu v roce 2014, má do konce roku 2016 zahájit povinný přezkum
a revizi VFR na období 2014–2020; podtrhuje skutečnost, že tato doložka o povolebním 
přezkumu / povolební revizi byla jedním z klíčových požadavků Parlamentu v rámci 
jednání o VFR, což vychází z potřeby umožnit Komisi a Parlamentu v novém složení 
znovu posoudit politické priority EU, a tudíž propůjčit VFR obnovenou demokratickou 
legitimitu; zdůrazňuje, že je potřeba, aby Parlament v příštím složení včas určil politické 
priority, u kterých se bude mít za to, že je do nich ve druhé polovině příštího VFR nutné 
investovat více;

22. zdůrazňuje, že návrh Komise na revizi VFR by měl plně zohlednit nejnovější 
makroekonomické předpovědi a měl by obsahovat důkladné posouzení fungování všech 
zvláštních nástrojů, zejména celková rozpětí pro závazky a platby; připomíná, že tento 
proces nebude mít na předem určené národní příděly dopad v podobě snížení; 

23. vyzývá tudíž Parlament v příštím složení, aby zvolení navrhovaného kandidáta na 
předsedu Komise podmínil pevným a jednoznačným závazkem k provedení této 
doložky o přezkumu / revizi a k zapojení se do skutečného a hlubokého politického 
dialogu týkajícího se obsahu tohoto přezkumu / této revize; 

24. je pevně přesvědčen, že skupina na vysoké úrovni pro vlastní zdroje představuje 
jedinečnou příležitost k překonání patové situace, která vznikla v souvislosti s reformou
stávajícího systému vlastních zdrojů; očekává, že tato skupina významně přispěje
k pochopení nedostatků stávajícího systému a přínosů, které mohou pramenit
z důkladné, komplexní reformy a zavedení nových a skutečných vlastních zdrojů, které 
mohou výrazně snížit podíl příspěvků do rozpočtu EU založených na HND;

25. připomíná, že tato skupina na vysoké úrovni má mandát k přezkoumání všech aspektů 
reformy systému vlastních zdrojů; je pevně odhodlán prostřednictvím svých tří zástupců 
intenzivně pracovat na všech fázích tohoto procesu a dovést jej do zdárného konce; 
počítá se stejným „převzetím odpovědnosti“ a se stejným odhodláním, co se týče tohoto 
procesu, ze strany Rady; zdůrazňuje, že je nutné zvýšit povědomí o uvedené záležitosti 
rovněž mezi vnitrostátními parlamenty; zdůrazňuje, že zjištění a závěry této skupiny na 
vysoké úrovni by měly být představeny s dostatečným předstihem, aby mohly být 
zváženy v rámci přezkumu / revize VFR v roce 2016 a aby připravily půdu pro 
provedení případných reforem před příštím víceletým finančním rámcem;

26. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecné souvislosti 

Víceleté finanční plánování EU bylo poprvé zavedeno v roce 1988 s cílem překonat krize 
rozpočtu EU z konce 70. a 80. let. Tyto krize se často zvrhly v otevřený konflikt mezi Radou
a Parlamentem, což vedlo k tomu, že roční rozpočet EU na roky 1980, 1985, 1986 a 1988 byl 
přijat až v průběhu finančního roku.

Hlavním cílem víceletého finančního rámce (VFR) je prostřednictvím stanovení maximálních 
ročních částek („stropů“) na výdaje EU jako celku (v prostředcích na závazky i na platby)
a také stropů v rámci jednotlivých oblastí („okruhů“) výdajů EU zajistit vysoký stupeň 
předvídatelnosti a řádný vývoj výdajů v souladu s politickými prioritami EU a přitom 
dodržovat omezení stropu vlastních zdrojů. Strop vlastních zdrojů byl stanoven v roce 1992 
(EU-12) ve výši 1,23 % HND EU (v prostředcích na platby) a od té doby nebyl změněn.

Přijaté roční rozpočty EU byly v minulosti vždy pod celkovou hodnotou stropu VFR.

Zatímco až do vstupu Lisabonské smlouvy v platnost schvalovaly Rada, EP a Komise VFR 
prostřednictvím přijetí interinstitucionální dohody, Lisabonská smlouva dala víceletému 
finančnímu plánování formální podobu a určila, že VFR má být nyní stanoven nařízením 
Rady na období nejméně pěti let (článek 312 SFEU). Na přijetí VFR se vztahuje zvláštní 
legislativní postup, kdy Rada rozhoduje jednomyslně, poté co obdrží souhlasu EP. Lisabonská 
smlouva stanoví možnost přijmout interinstitucionální dohodu, která doplňuje nařízení
o VFR.

Hlavní etapy jednání o VFR na období 2014–2020 lze shrnout takto:

16.6.2010: ustavení zvláštního výboru EP SURE

8.6.2011: EP přijímá zprávu zvláštního výboru SURE o investování do budoucnosti: nový 
víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu

29.6.2011: návrh VFR na období 2014–2020 a interinstitucionální dohody vypracovaný 
Komisí, který je následován 60 legislativními návrhy zahrnujícími všechny víceleté programy 
výdajů

6.7.2012: aktualizovaný návrh nového VFR vypracovaný Komisí

24.5.2012: první jednací osnova Rady

23.10.2012: průběžná zpráva EP (usnesení EP v zájmu dosažení kladného výsledku postupu 
schvalování víceletého finančního rámce na období 2014–2020)

23.11.2013: během mimořádného zasedání Evropské rady v listopadu 2012 není dosaženo 
dohody

8.2.2013: závěry Evropské rady o VFR

13.3.2013: usnesení EP o závěrech Rady následované interinstitucionálními jednáními

27.6.2013: politická dohoda o VFR následovaná usnesením EP ze dne 3. července 
schvalujícím politickou dohodu o VFR
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19.11.2013: „formální“ souhlas EP s VFR, 2.12.2013: formální přijetí nařízení o VFR
a interinstitucionální dohodě

Původní návrh EP / postoj k jednání

Postoj EP k úrovni a ambicím VFR byl poprvé vymezen ve zprávě zvláštního výboru SURE 
ze dne 8. června 2011 o investování do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro 
konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu, která – s ohledem na ambiciózní cíle 
Unie pro nadcházející roky – považovala za nezbytné, aby celkové stropy VFR (závazky
a platby) byly zvýšeny alespoň o 5 % v porovnání se stropy roku 2013. EP trval na vyšší 
koncentraci zdrojů v oblastech podněcujících růst a konkurenceschopnost, přičemž 
financování politiky soudržnosti by zůstalo alespoň na stejné úrovni jako v období 2007–
2013. Pro výdaje v zemědělství by částky přidělené v roce 2013 měly být přinejmenším 
zachovány. Na základě politického mandátu uděleného zprávou zvláštního výboru SURE 
rozvedl EP svůj posto k jednání v průběžné zprávě o VFR ze dne 23. října 2012. 

Přestože Parlament oznámil, že s Radou hodlá vést plnohodnotná jednání o každém článku 
nařízení o VFR a odpovídající interinstitucionální dohody, vymezil 4 hlavní body těchto 
jednání: pružnost, povolební revize, vlastní zdroje a jednotnost rozpočtu. Součástí postoje EP 
bylo zároveň několik dalších důležitých otázek.

I. V kontextu obecných fiskálních úvah v členských státech se EP nakonec rozhodl 
neprotestovat proti celkovým částkám (celkovým stropům závazků a plateb na celé období), 
na kterých se jednomyslně dohodly hlavy států a vlád. Nenamítal nic ani proti částkám podle 
jednotlivých okruhů, což mělo za následek mírné přeorientování se na růst, pracovní místa
a investice zaměřené na budoucnost (okruh 1). Tento souhlas byl však podmíněn mimo jiné 
tím, že schválené stropy VFR pro prostředky na platby a prostředky na závazky mohou být při 
stanovování ročních rozpočtů použity v maximální míře. Parlament tedy navrhl nový přístup
k pružnosti. Domníval se, že navrhovaný VFR by jednoduše nebylo možné řídit bez 
„maximální možné flexibility“, což je koncepce, která byla zmíněna, avšak nevypracována
v závěrech Rady.

Zjištěné potřebě toho, aby bylo možné převádět nevyužitá rozpětí mezi okruhy a mezi roky, 
dal konkrétní podobu inovativní návrh Parlamentu týkající se zavedení celkových rozpětí pro 
platby a závazky. Mezi další mechanismy pružnosti, které Parlament prosazoval, patřil 
například rozsah a přesné nastavení zvláštních nástrojů, rozpětí pro nepředvídané události, 
úpravy související s prováděním atd. Jsou uvedeny a stručně popsány v tabulce níže.

Jelikož navrhované stropy VFR na období 2014–2020 jsou stále nad údaji o čerpání 
prostředků z období 2007–2013, pokud jde o prostředky na platby (pouze), je při náležitém 
provádění mechanismů pružnosti, které byly nakonec schváleny, stále možné, že čerpání 
rozpočtů v období 2014–2020 bude vyšší než v období 2007–2013.

II. Přijetí částek navrhovaných Radou by rovněž mělo být dáno do souvislosti s tím, že EP 
požadoval důležitou doložku o povolební revizi, která by byla v kontrastu s „přezkumem“ 
stanoveným pro stávající období, neboť se EP domníval, že nemůže slepě přijmout úsporný 
rozpočet na sedmileté období a učinit tak závazek za příští Parlament a Komisi i za jejich 
následovníky. Parlament tudíž za účelem lepšího sladění volebních a rozpočtových 
harmonogramů a za účelem zajištění možnosti reagovat na nový hospodářský vývoj navrhl 
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konkrétní postupy, jak učinit doložku o revizi funkčnější (rozsah, načasování, použití 
překlenovacího ustanovení na hlasování kvalifikovanou většinou atd.).

III. Pokud jde o vlastní zdroje, Parlament podpořil ambiciózní legislativní návrh Komise
a prosazoval jasný plán směřující k návratu k systému skutečných, jasných, jednoduchých
a spravedlivých vlastních zdrojů, přičemž nabízel záruky za rozhodování a demokratickou 
kontrolu, která je nedílně spjata se všemi veřejnými rozpočty. Navrhované milníky 
zahrnovaly snížení příspěvků založených na HND na 40 % rozpočtu EU, převedení příjmů
z daně z finančních transakcí v rámci posílené spolupráce úplně nebo částečně do rozpočtu 
EU, reformu vlastních zdrojů z DPH, snížení nákladů na výběr tradičních vlastních zdrojů na 
10 % částek vybraných členskými státy a postupné zrušení stávajících slev a dalších 
opravných mechanismů.

IV. Co se týče jednotnosti rozpočtu a transparentnosti, Parlament trval na zásadě, že 
všechny výdaje a příjmy plynoucí z rozhodnutí přijatých orgány EU nebo jejich jménem by 
měly být zahrnuty do rozpočtu EU společně s komplexním přehledem finančních dopadů 
všech opatření a nástrojů EU, včetně opatření podniknutých členskými státy v rámci posílené 
spolupráce nebo konkrétní Smlouvy.

Částky navrhované Evropskou radou navíc přiměly Parlament stanovit jako podmínku
zahájení jednání, která navrhuje Komise a která se týkají návrhu opravného rozpočtu, až do 
výše stropů plateb pro rok 2013, s cílem pokrýt co možná nejvíce žádostí o platby z roku 2013 
před začátkem nového období a vyhnout se tomu, aby výše plateb určených na období 2014–
2020 musela pokrývat rovněž nepřiměřený podíl žádostí o platby z předcházejícího období. 
Jako přímý důsledek nedávné krize plateb v rámci rozpočtu EU Parlament rovněž navrhl 
několik ustanovení, jejichž cílem je řešit otázku plateb, jako například možné opětovné 
použití přebytku, a která jsou uvedena v tabulce níže.

Další důležitou otázkou bylo vyhnout se tomu, aby bylo Evropskému parlamentu zamezeno 
uplatnit své pravomoci týkající se spolurozhodování, neboť závěry Evropské rady ze dne 8.
února 2013 zašly daleko za demarkační linii mezi klíčovými záležitostmi VFR a prvky 
vztahujícími se na programy, o kterých bylo rozhodnuto postupem spolurozhodování. Jednalo 
se o první zkušenost s prováděním ustanovení o VFR obsažených v Lisabonské smlouvě.

A konečně, během vyjednávání bylo na žádost EP řešeno rovněž několik dalších bodů 
týkajících se VFR nebo ročního rozpočtového procesu nebo specifičtější body, které nadnesly 
specializované výbory (PECH, CONT, AFET, FEMM, atd.). Tyto body jsou uvedeny
v tabulce níže.

Podrobnosti o postoji Parlamentu k těmto prvkům byly prezentovány v různých zprávách 
přijatých Parlamentem před přijetím závěrů Evropské rady ze dne 8. února. Tyto prvky byly 
uvedeny do praxe s ohledem na jednání prostřednictvím pracovního dokumentu zpravodajů1, 
který představil konkrétní změny znění návrhu Komise. Jsou popsány níže.

                                               
1 „Pracovní dokument o VFR–interinstitucionální smlouvě představený vyjednávacím týmem EP“ (VLOŽTE 
ODKAZ)
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Požadavek EP Popis / cíl

4 hlavní otázky

Pružnost:

Obecný cíl: umožnit rozpočtovému orgánu pružnost během ročního 

rozpočtového procesu, umožnit řízení VFR a povolit případné plné využití 

dohodnutých stropů

– celkové rozpětí pro 
platby

Automatické, neomezené přenášení mimorozpočtových / nevynaložených 

prostředků na platby mezi roky, a to do výše stropu . Umožnit případné dohnání, 

pokud jde o prostředky na platby, v případě prodlev při provádění.

– celkové rozpětí pro 
závazky

Stejný mechanismus pro závazky s cílem usnadnit financování nově se 

objevujících priorit a potřeb a využít celkový strop VFR v plném rozsahu

– zvláštní nástroje

Větší pružnost jejich používání a uvolnění prostředků z těchto nástrojů (roční 

výše, odpovídající platby, neomezený přenos nepoužitých částek) s cílem zajistit 

dostatečné prostředky a pružnost pro vypořádání se se všemi zásadními 

nepředvídanými událostmi 

– rozpětí pro 
nepředvídané události

Jako doplněk ostatních nástrojů pružnosti pro případ, že se ukáží jako 

nedostatečné pro vypořádání se s nově se objevujícími potřebami (bez započtení)

– využití přebytku

Konkrétně pro platby, s cílem vyhnout se situaci, kdy vyvstane potřeba další 

platby, zatímco se zvláštní prostředky EU na straně příjmů vlastně vracejí 

členským státům prostřednictvím snížení jejich příspěvků založených na HND

– úprava plateb 
spojená s prováděním

Vypořádat se s jakýmikoli změnami v trendech čerpání a stavu konkrétního 

uvolňování prostředků v souvislosti s ročním rozpočtovým procesem

– legislativní pružnost Umožnit odchýlení se od schválených finančních přídělů programů o 10 %

– nová typologie 
zvýšené flexibility / 
aktualizace / úpravy / 
revize

Zjednodušení a vyjasnění různých způsobů úpravy VFR / odchýlení se od VFR,

v závislosti na tom, zda jsou ovlivněny celkové stropy, vhodnými opatřeními pro 

rozhodovací postupy

Povolební revize
Stanovení tzv. doložky „clause de rendez-vous“, která umožní nově zvolenému 
EP a nové Komisi vyjádřit se ke stropům VFR použitelným za jejich podmínek 
při zohlednění nových hospodářských okolností

Jednotnost
a transparentnost

Vyhnout se jakémukoli mimorozpočtovému financování a zajistit jasný přehled 

všech prostředků, které EU jeho jménem uvolnila 

Vlastní zdroje Vymezit způsob, jak dosáhnout návratu k systému skutečných vlastních zdrojů

„Další“ body

Projekty velkého 
rozsahu: Galileo, 
ITER, Copernicus

Nezahrnuty do celkového stropu VFR, ale nad něj, což umožňuje účelově vázat 

jejich příděly v případě překročení nákladů

Platby a zbývající 
závazky (RAL):

Celkovým cílem bylo dát rozpočtovému orgánu nástroje, jejichž pomocí by se 

vyšlo z nedávné krize plateb v rámci rozpočtu

– odůvodnění 
odchylek od odhadů 

Vyhnout se plošným a/nebo svévolným škrtům nesouvisejícím s realitou plnění 

rozpočtu a předpovědí výdajů poskytnutých orgány členských států (v rámci 
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Komise sdíleného řízení)

– certifikace prognóz 
potřeb plateb

Zamezit rozdílům v odhadech, které provádějí orgány členských států, pokud jde

o žádosti o platby v rámci sdíleného řízení, a přídělům z rozpočtu EU 

navrhovaným Radou za účelem jejich proplácení

– nakládání
s příspěvky členských 
států ve vnitrostátních 
rozpočtech

Lepší odhad příspěvků jednotlivých států ve vnitrostátních rozpočtech v souladu 

se standardy veřejného účetnictví s cílem vyhnout se tomu, aby výše rozpočtu 

EU, pokud jde o platby, byla proměnnou závisející na cílech státního schodku

a dluhu

– pravidelná setkání
a informace

Prosazovat diskusi a zvyšování povědomí o potřebách plateb a vytvořit společný 

základ pro EP a Radu k vypracování své jejich postoje k rozpočtu EU

– akční plán týkající 
se zbývajících 
závazků (RAL)

Zahrnout průběžné navýšení zbývajících (nesplacených) závazků

SZBP
Více kontroly (více zpráv, žádné výjimky) a transparentnosti (podrobnější 

nomenklatura) pro EP

Správní výdaje Otázka cíle -5 % ve vztahu k souběžným jednáním o služebním řádu

Řádné finanční řízení:
Zlepšit rozpočtovou kontrolu, podávání zpráv a odpovědnost, pokud jde

o rozpočet EU

– prohlášení
o vnitrostátní správě 

Dát nový podnět k vydávání prohlášení o vnitrostátní správě o řízení fondů EU

– mezinárodní 
organizace 

Zajistit předání všech relevantních informací a dokumentace vztahujících se

k prostředkům z fondů EU vynaloženým prostřednictvím mezinárodních 

organizací

– hodnocení 
Hodnotící zpráva podle článku 318 SFEU se zaměřením, pokud jde o její vnitřní 

rozměr, na strategii Evropa 2020

Prohlášení
o synergiích, lepší 
využití prostředků

Nezávislé posouzení zaměřené na určení možných synergií, sdílení zdrojů

a úspor nákladů na všech vládních úrovních (EU, celostátní a regionální)

Délka období

Aby byl VFR na období 2014–2020 vnímán jako přechodné řešení směrem k 5 

nebo 5+5letému období, které by sladilo délku období VFR s funkčním obdobím 

orgánů, což by zvýšilo demokratickou odpovědnost

Agentury
Postup pro lepší sladění legislativních a rozpočtových rozhodnutí ve vztahu

k agenturám (vytvoření, rozšíření úkolů), a to i během legislativních jednání

ERF Začlenění do rozpočtu EU

Rovnost žen a mužů

Začlenit, je-li to vhodné, prvky související s otázkou rovnosti žen a mužů při 

zohlednění způsobů, kterými celkový finanční rámec Unie přispívá k posílení 

rovnosti pohlaví (a zajišťuje začleňování hlediska rovnosti žen a mužů)

Dohody o rybolovu
Posílení účasti zástupců EP na jednáních o mezinárodních dohodách o rybolovu 

při zohlednění pravomocí Parlamentu v oblasti dohod o rybolovu

Další záležitosti 
uvedené v příloze 
interinstitucionální 

S cílem usnadnit roční rozpočtový proces (včetně toho, aby pružný realistický 

harmonogram ročního postupu probíhal hladce)
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dohody 

Vyjednávání a pracovní metoda

S cílem zajistit společné vypracování postojů a strategie EP, pocit odpovědnosti a oznámení 
postojů a strategie EP byla v rámci EP přijata opatření, která zahrnovala:

- Brzké ustavení dočasného zvláštního výboru SURE složeného ze členů výboru BUDG
a specializovaných výborů. Aby byl zajištěn maximální vliv, EP přijal svůj postoj k VFR před 
zveřejněním návrhu VFR vypracovaného Komisí, a ne jako reakci na tento návrh.

- Pravidelná setkání kontaktní skupiny pro VFR, které předsedal předseda EP a v níž byl 
zastoupen vyjednávací tým výboru BUDG, politické skupiny a podle potřeby předsedové
a předsedkyně dalších výborů, což umožnilo plodnou výměnu informací a společné 
vypracování postoje EP.

- Spoluzpravodaje pro jednání o VFR a vlastních zdrojích, včetně několika politických 
skupin, což opět usnadnilo vypracování přístupu, který byl v rámci EP velkou měrou 
podporován.

- Vyjednávací tým pro VFR zahrnující předsedu výboru BUDG a zpravodaje pro VFR
a vlastní zdroje se setkával pravidelně a pravidelně zval zástupce dalších politických skupin.

- Zpravodajové pro VFR navštěvovali specializované výbory a zvali zpravodaje pro VFR ze 
specializovaných výborů na měsíční schůze, aby je informovali a vyměňovali si s nimi 
názory, přičemž co nejšířeji zohledňovali různé výbory EP.

Tyto schůze byly doprovázeny setkáními na všech příslušných správních úrovních s cílem 
podpořit proces politického rozhodování.

Před závěry Rady ze dne 8. února 2013 a před zahájením formálních a neformálních setkání
v rámci vyjednávání (třístranné rozhovory, schůzky v rámci politického dialogu atd.) 
zahrnovala opatření týkající se spolupráce EP s dalšími orgány:

- Setkání mezi zástupci tří předsednictví Rady (Polsko, Dánsko a Kypr) a EP bezprostředně 
před každým zasedáním Rady ve složení pro obecné záležitosti a poskytnutí příslušných 
dokumentů a informace z předsednictví Rady poté, a to v souladu s dopisem zaslaným dne 
6. června 2011 předsedou vlády Orbánem jménem maďarského, polského, dánského
a kyperského předsednictví předsedovi Buzkovi.

- Dánské i kyperské předsednictví pozvalo vyjednávací tým EP k účasti na neformálních 
schůzkách Rady ve složení pro obecné záležitosti;

- Předseda EP předložil postoj EP během projevů k Evropské radě a během setkání 
souvisejících s článkem 324 SFEU mezi předsedy EP, Rady a Komise, na něž byl předseda 
Evropské rady často zván.

- Četné dvoustranné kontakty mezi předsedou EP a členy vyjednávacího týmu pro VFR
a jejich protějšky ve vnitrostátních parlamentech.

Kromě výše uvedeného uvedl Parlament svůj postoj ve známost prostřednictvím různých 
legislativních a nelegislativních kroků (viz výše). Na základě mandátu, který mu byl svěřen 
zprávou zvláštního výboru SURE a průběžnou zprávou z října 2012, uspořádal řadu setkání 
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během vyjednávání směřujících k dohodě Evropské rady.

Ve svém usnesení ze dne 13. března 2013 Parlament zamítl dohodu Evropské rady o VFR ze 
dne 8. února 2013 v její stávající podobě s ohledem na to, že neodrážela priority a zájmy 
vyjádřené Parlamentem a že nevzala v úvahu úlohu a pravomoci Parlamentu. Zdůraznil, že 
tato dohoda nemůže být přijata bez splnění určitých zásadních podmínek, a vymezil svoji 
vyjednávací pozici pro plnohodnotná jednání mezi Radou a Parlamentem o každém článku 
nařízení o VFR a odpovídající interinstitucionální dohody.

Na základě intenzivních vyjednávání od března do června 2013, kdy proběhlo 5 třístranných 
rozhovorů na úrovni ministrů, 6 třístranných schůzí na úrovni velvyslanců a několik schůzí 
předsedů všech tří orgánů, dosáhly Parlament a Rada politické dohody na konci června 2013. 
Tato dohoda byla schválena EP v jeho usnesení ze dne 3. července 2013, v němž Parlament 
stanovil několik podmínek, které musí být splněny, aby mohl dát oficiální souhlas s nařízením
o VFR: přijetí opravných rozpočtů nutných pro poskytnutí dalších prostředků na platby na 
finanční rok 2013 v celkové výši 11,2 miliard EUR, politickou dohodu o příslušných právních 
základech víceletých programů EU, zvlášť o bodech, které se rovněž odráží v nařízení o VFR,
a zřízení skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje.

Tyto tři podmínky byly splněny včas, aby Parlament mohl dát svůj souhlas s návrhem nařízení
o VFR vypracovaným Radou na svém listopadovém plenárním zasedání, a v návaznosti na to 
Rada přijala nařízení o VFR na období 2014–2020 dne 2. prosince 2013.

Výsledky

Celkové stropy pro prostředky na závazky v rámci VFR na období 2014–2020 jsou 
stanoveny ve výši 960 miliard EUR a pro prostředky na platby ve výši 908 miliard EUR. 
Navíc jsou k dispozici zvláštní nástroje (nástroj pružnosti, rezerva na pomoc při mimořádných 
událostech, Fond solidarity Evropské unie, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci), 
které se počítají nad úrovní stropů VFR, pokud jsou z nich uvolněny prostředky.

Tyto částky v uvedeném pořadí představují 1,00 % HND EU a 0,95 % HND EU podle 
předpovědí HND EU z jara 2012. Podle nejnovějších odhadů Komise týkajících se vývoje 
HND EU (předpovědi z podzimu 2013) se však tyto údaje v uvedeném pořadí zvýší na 1,04 %
a 0,99 % HND EU, jak to prezentovala technická úprava Komise ze začátku roku 2014 
(COM(2013)928).

Dohoda o balíčku VFR na období 2014–2020 zahrnuje větší pružnost pro platby a závazky
napříč okruhy a roky s cílem umožnit plné využití celkových stropů pro závazky a platby 
stanovených na období od roku 2014 do roku 2020. V tomto ohledu byly zavedeny nové 
nástroje, jako např. celkové rozpětí pro platby, avšak s určitými omezeními uloženými Radou
a týkajícími se částek, nebo celkové rozpětí pro závazky týkající se růstu a zaměstnanosti, 
zejména zaměstnanosti mladých lidí a výzkumu. Zvýšená pružnost je rovněž stanovena ve 
vztahu k uvolňování prostředků a financování zvláštních nástrojů.

Pro řešení nezaměstnanosti mladých lidí a posílení výzkumu byla navíc v posledním kole 
jednání zavedena zvláštní flexibilita, přičemž bylo stanoveno, že je možné předsunutí 
finančních prostředků („frontloading“) v letech 2014 a 2015 v oblastech jako nezaměstnanost 
mladých, výzkum, Erasmus a malé a střední podniky. Toto ustanovení však neznamená nárůst 
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zdrojů vyčleněných na tyto politiky na období 2014–2020, ale změnu ve finančním programu 
původně navrženém Evropskou komisí.

Počítá také s:

- přezkumem / revizí VFR, kterou má Komise zahájit před koncem roku 2016 s cílem 
umožnit příští Komisi a příštímu Parlamentu přehodnotit politické priority EU, přizpůsobit 
VFR novým výzvám a potřebám a plně zohlednit nejnovější makroekonomické výhledy;

- jasným ujednáním (společné prohlášení všech tří orgánů) o schůdném způsobu
a harmonogramu zavedení sytému skutečných vlastních zdrojů pro Evropskou unii;

- a s určitými ustanoveními týkajícími se jednotnosti rozpočtu a transparentnosti 
zajišťujícími plnou informovanost občanů ohledně všech výdajů a příjmů. Bylo rovněž 
schváleno několik vylepšení ustanovení vztahujících se k interinstitucionální spolupráci
v rozpočtových záležitostech, zejména během rozpočtového procesu (platby, agentury, SZBP, 
dohody o rybolovu atd.).

A konečně, v posledním kole jednání Parlament také obdržel 1 miliardu EUR navíc, která 
může být dobrovolně přidělena na program pomoci nejchudším osobám v období 2014–2020.

Hlavní odkazy na odstavce přijatého nařízení o VFR a interinstitucionální dohody 
odpovídající požadavkům a dosaženým výsledkům Parlamentu jsou uvedeny v tabulce níže.

Požadavek EP Odkaz VFR – interinstitucionální smlouva

4 hlavní otázky

Pružnost:

– celkové rozpětí pro platby Článek 5 VFR

– celkové rozpětí pro závazky Článek 14 VFR

– zvláštní flexibilita Článek 15 VFR + společné prohlášení 

– zvláštní nástroje
Čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 1, články 9 až 12 VFR, body 10 až 13 
interinstitucionální dohody

– rozpětí pro nepředvídané události Článek 13 VFR, bod 14 interinstitucionální dohody

– využití přebytku Nezahrnuto do konečného znění dohody

– úprava plateb spojená
s prováděním

Článek 18 VFR

– legislativní pružnost Bod 17 interinstitucionální dohody

– nová typologie zvýšené 
flexibility / aktualizace / úpravy / 
revize

Nezahrnuto do konečného znění dohody

Povolební revize Článek 2 VFR, prohlášení Evropské komise o přezkumu / revizi

Jednotnost a transparentnost Článek 24 VFR, body 7 a 16 interinstitucionální dohody

Vlastní zdroje Společné prohlášení o vlastních zdrojích
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„Další“ body

Projekty velkého rozsahu: Galileo, 
ITER, Copernicus

Bod odůvodnění 13, článek 16 VFR

Platby a zbývající závazky (RAL):

– odůvodnění odchylek od odhadů 
Komise

Článek 36 přílohy interinstitucionální dohody

– certifikace prognóz potřeb plateb Nezahrnuto do konečného znění dohody

– nakládání s příspěvky členských 
států ve vnitrostátních rozpočtech

Nezahrnuto do konečného znění dohody

– pravidelná setkání a informace Článek 36 přílohy interinstitucionální dohody

– přebytek Nezahrnuto do konečného znění dohody

– akční plán týkající se zbývajících 
závazků (RAL)

Nezahrnuto do konečného znění dohody

SZBP Body 23 až 25 interinstitucionální dohody

Správní výdaje Bod 27 interinstitucionální dohody

Řádné finanční řízení:

– prohlášení o vnitrostátní správě Prohlášení Evropské komise o prohlášení o vnitrostátní správě

– mezinárodní organizace Bod 28 interinstitucionální dohody

– hodnocení Bod 29 interinstitucionální dohody

Prohlášení o synergiích, lepší 
využití prostředků

Společné prohlášení o zlepšení efektivnosti veřejných výdajů
v oblastech, ve kterých EU vykonává činnost

Délka období Bod odůvodnění 3 VFR

Agentury Body 31 a 32 interinstitucionální dohody

ERF Bod 26 interinstitucionální dohody

Realistický harmonogram Příloha interinstitucionální dohody 

Rovnost žen a mužů Společné prohlášení

Dohody o rybolovu Body 19 až 21 interinstitucionální dohody

Další záležitosti uvedené v příloze 
interinstitucionální dohody 

Mimo jiné body 8 a 15 přílohy interinstitucionální dohody


