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VYTVÁRENÍ VETŠÍ SOUCINNOSTI MEZI EVROPSKÝM ROZPOCTEM
A VNITROSTÁTNÍMI ROZPOCTY
SHRNUTÍ

Tato studie analyzuje výdaje na úrovni Evropské unie a na úrovni clenských státu
v rade oblastí politik: vzdelávání a odborná príprava, sociální politika, výzkum,
rozvojová a humanitární pomoc, spolecná zahranicní a bezpecnostní politika.
Prezkoumává rovnež mechanismy a procesy, jejichž cílem je zajistit rozpoctovou
koordinaci mezi temito dvema úrovnemi. Analýza se zabývá hlavními
rozpoctovými a politickými cíli v peti oblastech, které byly zkoumány ve ctyrech
clenských státech – Belgii, Francii, Slovinsku a Portugalsku. Na základe prezkumu
literatury a rozhovoru s úredníky na úrovni Evropské unie i na úrovni clenských
státu byly hodnoceny stávající mechanismy a postupy koordinace výdaju EU
a vnitrostátních výdaju a rovnež príciny celkového nedostatku soucinnosti mezi
evropskou úrovní a úrovnemi clenských státu.
Rozpoctové výdaje Evropské unie ciní jen asi 2 % celkových verejných výdaju
v Evropské unii. Podíl výdaju Evropské unie na celkových verejných výdajích je
v porovnání s vnitrostátními výdaji zvlášte skromný v oblasti sociální politiky,
vzdelání a zahranicní/bezpecnostní politiky. Pomerne vyšší je v oblasti rozvojové
pomoci a výzkumu a vývoje.
Celková soucinnost mezi strategickými cíli politik Evropské unie a rozpoctovými
politikami je slabá. Na cinnosti, které prispívají k realizaci Lisabonské strategie, se
vydává jen malá cást rozpoctu Evropské unie. A pokud jde o úroven clenských
státu, až na nekolik výjimek – vetšinou v regionální politice – se vnitrostátní
rozpocty zminují o príspevku k dosažení cílu Lisabonské strategie ci jiných strategií
EU jen zrídkakdy.
Obecne se politické priority techto ctyr clenských státu v peti oblastech politik
shodují s prioritami Evropské unie, zvlášte v oblastech rozvojové pomoci
a zahranicní/bezpecnostní politiky. Všechny clenské státy se zavázaly k dosažení
rozvojových cílu tisíciletí OSN a k podpore Evropského konsensu o rozvoji. V oblasti
vzdelávání a sociální politiky jsou ve všech ctyrech clenských státech v souladu
s politikami EU stále duležitejší celoživotní vzdelávání a zvyšování flexibility
a zamestnatelnosti pracovníku. Pokud jde o výzkum a vývoj, clenské státy stále více
sladují své strategie výzkumu a vývoje a vnitrostátní metody financování s cíli
a fungováním programu EU pro výzkum. Jak lze ocekávat, politické priority jsou
výrazne prizpusobeny v oblastech politik, kde zpusobilost pro financování
z Evropské unie podléhá požadavkum na spolufinancování – napríklad v oblasti
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politiky soudržnosti. Je tomu tak zvlášte v tech clenských státech, v nichž je
pomerný podíl výdaju EU ve verejných výdajích vyšší.
Dotázaní souhlasí s tím, že vzhledem k nynejší hospodárské a financní krizi
a omezeným financním zdrojum je silne zapotrebí lepší koordinace jak mezi
politickými cíli na úrovni Evropské unie (napr. cíle Lisabonské strategie a strategie
EU do roku 2020, Evropský konsensus o rozvoji atd.), tak i mezi evropskými
a vnitrostátními politickými cíli v mnoha oblastech. Taková koordinace by vedla
k vetší soucinnosti mezi evropskými výdaji a výdaji na úrovni clenských státu,
pricemž by byla dodržována a posilována subsidiarita, princip doplnkovosti,
evropská pridaná hodnota a výhody úspor z rozsahu.
To, že lze popsat jen málo príkladu formálních mechanismu rozpoctové
koordinace, neznamená, že koordinace vubec neexistuje. Vnitrostátní vlády
nemohou politiku EU v oblasti verejných výdaju nebrat na vedomí. Vnitrostátní
rozpoctové strategie se stále více snaží, aby jejich vlastní úsilí doplnily financní
prostredky Evropské unie.
Teoreticky koordinují Evropská unie a clenské státy své politiky prostrednictvím
široké škály casto implicitních mechanismu, jako jsou síte, referencní kritéria
a srovnávací hodnocení, hlavní smery hospodárské politiky a otevrená metoda
koordinace. I když dotazovaní uznali, že koordinacní mechanismy jsou pro
vytvárení soucinnosti mezi rozpocty duležité, pripouštejí, že je málokdy zavádejí
do praxe. Hlavní smery hospodárské politiky a otevrená metoda koordinace
obecneji jsou pokládány za nástroje, jejichž výsledkem je jen omezená koordinace
a sbližování, protože neobsahují mechanismy sankcí.
Za prícinu nynejšího nedostatku soucinnosti mezi rozpocty se pokládá rovnež
nepropojení rozpoctových postupu v clenských státech s postupy na úrovni
Evropské unie. Usilování o soucinnost ztežují základní záležitosti, jako je délka
a nacasování rozpoctových cyklu a chybející rozpoctová struktura, jež by byla
dohodnuta jako norma v celé Evrope.
Požadavky na spolufinancování související s nekterými typy financování EU vedou
do jisté míry k preorientování vnitrostátních výdaju a de facto k preorientování
politických priorit clenských státu. Je tomu tak zvlášte v tech clenských státech,
které jsou na rozpoctových prevodech Evropské unie závislé více než ostatní.
V oblasti sociální politiky vedou požadavky Evropského sociálního fondu
a Evropského fondu pro regionální rozvoj na spolufinancování k vetšímu sladení
politických priorit obou úrovní a ovlivnují vnitrostátní rozpocty. Tento pozitivní
pákový efekt je však omezený a méne zjevný v clenských státech, které dostávají
pomerne málo penez, jako je Francie a Belgie.
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V oblasti výzkumu a vývoje je prokázán cím dál vetší soulad mezi vnitrostátními
rozpocty a rozpoctem Evropské unie, protože financní zdroje 7. rámcového
programu znacne vzrostly, takže pomerne vzrostl i jeho význam jakožto soucásti
celkového financování výzkumu.
V oblasti vzdelávání nemají clenské státy povinnost doplnovat výdaje Evropské
unie. Pákový efekt financování EU je vetšinou omezen na vetší koordinaci politik,
napríklad pomocí referencních kritérií.
Pokud jde o rozvojovou pomoc, nekteré clenské státy prevádejí cásti své státní
rozvojové pomoci do Evropské unie, aby je v jejím zájmu spravovala Evropská
komise. Je to zajímavý príklad toho, jak se clenské státy snaží docílit vetšího úcinku
tím, že využívají úspory z rozsahu, jež vytvárí shromaždování fondu rozvojové
pomoci.
V oblasti zahranicní a bezpecnostní politiky je prokázána jen omezená koordinace
mezi rozpoctem Evropské unie a vnitrostátními rozpocty. Zahranicní
a bezpecnostní politika je i pres vzrustající prizpusobení politických priorit na
úrovni Evropské unie stále znacne uznávána jako politická oblast s výrazným
vnitrostátním rozmerem. Jak v rozvojové oblasti, tak v oblasti zahranicní
a bezpecnostní politiky prinese vynikající príležitost k vytvorení vetší koordinace
zrízení Evropského útvaru pro vnejší cinnost.
Koordinaci mezi rozpoctem Evropské unie a vnitrostátními rozpocty by mohla
posílit tato doporucení:
Za prvé by mohla být zvýšena transparentnost a zjevnost rozpoctové koordinace
mezi obema úrovnemi sladením kategorií výdaju na úrovni vnitrostátních rozpoctu
a rozpoctu EU. V soucasnosti chybí souhrnná analýza evropských verejných financí,
jež vyžaduje vysoce kvalitní a srovnatelné údaje o funkcním rozdelení vládních
výdaju. Eurostat by také mohl podobne jako u vnitrostátních rozpoctu sladit
nynejší kategorie výdaju rozpoctu Evropské unie s kategoriemi podle klasifikace
funkcí vládních institucí (COFOG) – aniž by byla zmenena struktura rozpoctu EU –,
aby bylo možné srovnávat vnitrostátní a evropské verejné výdaje soucasne
v jednom analytickém rámci.
Za druhé by se orgány clenských státu mohly dohodnout, že do svých
vnitrostátních rozpoctu budou zahrnovat prehled svých financních závazku a úsilí
v zájmu realizace cílu a strategií Evropské unie. To by vládám a parlamentum
poskytovalo príležitost uvádet vnitrostátní cíle do vzájemného vztahu se závazky
dohodnutými na úrovni EU. Také by tím byl zrízen rámec, v nemž by se mohly
stanovovat výdaje EU a vnitrostátní výdaje, a umožnilo by to porozumet financním
pákovým efektum nástroju financování Evropské unie.
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Za tretí by pak mely vnitrostátní parlamenty a Evropský parlament spolupracovat
na zvýšení rozpoctové koordinace mezi obema úrovnemi. Úcinnými prostredky
k nalezení další cesty, pokud jde o zvýšení rozpoctové koordinace a podnecování
vnitrostátních orgánu, aby se pozorneji zabývaly výdaji EU na úrovni vnitrostátních
rozpoctu, by mohly být krome stávajícího fóra na úrovni Rady diskuse mezi
Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty, což jsou orgány
s rozpoctovými pravomocemi. Tyto diskuse by se také mohly zamerit na
nedostatky, jež byly zjišteny v této zpráve, a na potrebnou koordinaci v urcitých
kategoriích výdaju.
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