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Lisabonská smlouva uznala význam finančního rámce jakožto základního kamene rozpočtové 
architektury Evropské unie a konečně zavedla praxi víceletého finančního rámce a ustanovení 
o interinstitucionální spolupráci a rozpočtové kázni do systému práva Evropské unie.

Návrh nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec (VFR), je právní rámec, který
určuje roční stropy prostředků na závazky a platby podle kategorie výdajů na období 2014–
2020 a obsahuje ustanovení, která usnadní roční rozpočtový proces. Tento návrh, spolu 
s návrhem interinstitucionální dohody, představuje právní provedení sdělení Komise s názvem 
„Rozpočet pro Evropu 2020“, kterým se stanoví směry pro novou strukturu a priority 
rozpočtu EU. 

V příloze návrhu VFR je stanovena výše závazků, která nesmí překročit 1,05 % HND EU,
a výše plateb, která nesmí přesáhnout 1 % HND EU. V praxi to znamená, že stropy byly
zmrazeny na úrovni hodnot roku 2013 (ceny z roku 2011). Flexibilitu však zajišťují nástroje 
pružnosti, jako je Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, jejž lze využít nad rámec
stanovených stropů. Stejně tak může v důsledku postupu mobilizace záruk z rozpočtu EU za 
půjčky poskytnuté z evropského mechanismu finanční stabilizace dojít k překročení ročních 
stropů. Návrh VFR dále obsahuje ustanovení pro úpravy finančního rámce a politiky 
soudržnosti, pro úpravy týkající se nadměrného schodku veřejných financí a provádění a pro 
úpravy v případě rozšíření nebo změny Smlouvy.

Procedurální aspekty

V souladu s článkem 312 Smlouvy o fungování EU přijme Rada zvláštním legislativním 
postupem nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec.

Tento postup stanoví, že Rada rozhoduje jednomyslně poté, co obdrží souhlas Evropského
parlamentu, který rozhodne nadpoloviční většinou.

V rámci postupu souhlasu, který se řídí článkem 81, přijme Parlament rozhodnutí, zda má 
daný akt schválit nebo zamítnout, a to na základě doporučení příslušného výboru, což je 
v tomto případě Rozpočtový výbor. Toto rozhodnutí bude přijato v jediném hlasování, 
přičemž nelze předkládat žádné pozměňovací návrhy. Rozhodnutí Výboru má podobu 
doporučení plenárnímu zasedání a skládá se z legislativního usnesení o odmítnutí nebo 
schválení aktu.

Jménem Evropského parlamentu vede jednání vyjednávací skupina, která působí na základě
mandátu uděleného kontaktní skupinou1.

Nynější mandát Parlamentu k jednání vychází z usnesení Evropského parlamentu ze dne 
8. června 2011 o investování do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro 

                                               
1 V čele kontaktní skupiny, která se skládá z předsednictva a koordinátorů Rozpočtového výboru, stojí předseda 
Parlamentu. Vyjednávací tým tvoří Alain Lamassoure, Reimer Böge a Ivailo Kalfin, zpravodajové pro VFR a 
pro interinstitucionální dohodu, a Jean-Luc Dehaene a Anne E. Jensenová, zpravodajové pro balíček týkající se 
vlastních zdrojů EU.



DT\897161CS.doc 3/8 PE486.088v01-00

CS

konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu1. Rozpočtový výbor však může zvážit 
přijetí průběžné zprávy (čl. 81 odst. 3), v níž by aktualizoval doporučení vyplývající 
z probíhajících jednání s Radou. V tuto chvíli není jasné, zda se Rozpočtový výbor rozhodne
průběžnou zprávu předložit. 

V Radě se VFR projednává v rámci Rady pro všeobecné záležitosti. Dánské předsednictví
připravilo řadu technických a politických setkání, jejichž cílem je vytvořit „jednací osnovu“ 
s dohodnutými zásadami (bez částek), která bude předložena na zasedání Evropské rady
v červenci 2012.

Přínos specializovaných výborů

Specializované výbory odpovídají za podávání zpráv o konkrétních finančních nástrojích a za 
vymezování priorit pro jednotlivá odvětví v odpovídajících oblastech politiky. Výborům se 
doporučuje, aby o návrzích zpráv hlasovaly včas (nejlépe před začátkem léta). Přijetí zprávy
na plenárním zasedání se však odkládá do doby, kdy je projednán a schválen celý balíček. 
Mimo to se obecně doporučuje, aby specializované výbory prozatím finanční příděly 
neprojednávaly s Radou, ale dohodly je poté, co se dospěje k dohodě o víceletém finančním 
rámci. 

Zpravodajka se nicméně domnívá, že u programu pro sociální změny a inovace, kde Komise
navrhla konkrétní finanční příděl, by měl výbor EMPL zvážit přijetí postoje k daným 
částkám, aby finanční prostředky odpovídaly působnosti a cílům daného nástroje. Tento 
postoj je samozřejmě pouze orientační a dohody s Radou o finančním přídělu bude dosaženo 
po stanovení víceletého finančního rámce.

Koordinace vyjednávacího týmu a specializovaných výborů bude zajištěna v rámci
pravidelných setkání zpravodajů pro VFR na období 2014–2020. V rámci Výboru pro
zaměstnanost a sociální věci bude koordinace různých iniciativ a společný přístup k VFR 
zajištěn skrze pracovní skupinu ad hoc pro VFR a pro strukturální fondy, která byla v únoru
2012 zřízena koordinátory.

Projednávané částky:

V oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí Komise navrhuje na okruh „inteligentní růst 
podporující začlenění“ v období 2014–2020 vyčlenit následující částky: 

V rámci rozpočtu EU:

84 miliard EUR na Evropský sociální fond

958,19 milionů EUR na program EU pro sociální změny a inovace  

                                               
1 P7_TA(2011)0266), na základě zprávy zvláštního výboru pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro 
udržitelnou Evropskou unii po roce 2013. Výbor byl zřízen mimo jiné s cílem stanovit politické priority 
Parlamentu pro víceletý finanční rámec po roce 2013, jak v legislativní, tak rozpočtové oblasti.
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Mimo rozpočet EU (bude převedeno z nevyužitých rozpočtových položek):

3 miliardy EUR na Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (s maximální částkou 
2,7 miliardy na podporu zemědělců)

Další programy v rámci rozpočtu EU, které jsou předmětem zájmu výboru EMPL:

17 299 milionů na program „Erasmus pro všechny“ (přičemž alespoň 17 % částky bude 
vyčleněno na odborné vzdělávání, odbornou přípravu a na vzdělávání dospělých)

439 milionů EUR na program Práva a občanství

Agentury EU:

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

Evropská nadace odborného vzdělávání

Doporučení zprávy výboru SURE – současný mandát k jednání

V souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 8. června 2011 o investování do 
budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou 
a inkluzivní Evropu1 by strategie Evropa 2020 měla být politickým východiskem pro další 
víceletý finanční rámec. V důsledku toho by struktura měla odrážet rozměr strategie Evropa 
2020 pro inteligentní a udržitelný a růst podporující začlenění a politicky jej zviditelnit. Bylo 
doporučeno spojit všechny vnitřní politiky do jednoho okruhu nazvaného „Evropa 2020“. 
V návrhu Komise VFR toto nebylo zachováno.

Usnesení zdůraznilo, že rozpočet EU může svou přidanou hodnotu prokázat při řešení 
strukturálních problémů, jimž čelí většina členských států, jako je neoptimální produktivita, 
vysoká míra veřejného dluhu, strukturální nezaměstnanost, nízká pracovní mobilita, nesoulad 
získaných kvalifikací s poptávkou na trhu práce a rostoucí tlak na sociální systémy. V oblasti 
boje s nezaměstnaností by se rozpočet EU měl zaměřit na dobré fungování trhů práce, 
zlepšení sociálních podmínek s cílem podpořit stav zaměstnanosti, prosazování důstojné 
práce, záruku práv pracovníků v celé Evropě a na zacílená opatření pro snížení chudoby.

Soudržnost pro růst a zaměstnanost

Usnesení zdůraznilo, že politika soudržnosti, včetně Evropského sociálního fondu, má 
vzhledem ke svému horizontálnímu charakteru pro dosažení cílů strategie Evropa 2020 
dominantní úlohu. K důležitým prvkům v tomto ohledu patří: integrovaný politický přístup, 
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lepší koordinace, z níž plyne omezení zbytečného překrývání činností a dosažení větší 
součinnosti mezi různými fondy, a soustředění prostředků EU a členských států na malý počet 
priorit a projektů, které mají skutečně evropský význam. Vytvoření společného strategického 
rámce, kterým se stanovily společné investiční priority pro všechny strukturální fondy, bylo 
důležitým krokem tímto směrem. 

Evropský sociální fond musí zůstat nedílnou součástí politiky soudržnosti ve všech fázích 
jejího programování, provádění a řízení. Evropský sociální fond má zásadní význam pro 
plnění cílů v sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti, a tudíž je nutné jej označit za prioritu 
a podle toho na něj vyčlenit finanční prostředky. Usnesení vyzývá k tomu, aby byl fond 
strategičtěji využíván k podpoře rovnosti, přístupu na trh práce a opětovného začleňování a k 
boji s nezaměstnaností, chudobou, sociálním vyloučením a se všemi formami diskriminace. 
Dále bylo zdůrazněno, že je nutné zamezit zdvojování činnosti a zlepšit koordinaci mezi 
Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci a ESF.

Evropský parlament varoval před tím, aby byly prostředky z fondů soudržnosti vystavovány 
sankcím v rámci makroekonomické podmíněnosti v souvislosti s Paktem o stabilitě a růstu, 
jelikož by to bylo v rozporu se základními cíli, které politika soudržnosti sleduje, zejména 
s cílem zmenšit regionální rozdíly. 

Dovednosti a zaměstnatelnost

Evropský parlament připustil, že nedostatečné investice do vzdělávání a celoživotního učení 
by mohly krizi v krátkodobém horizontu zkomplikovat a prodloužit. Občané by neměli 
dovednosti nezbytné pro pracovní místa v nové znalostní ekonomice. EU by tedy měla zcela 
bezodkladně podpořit veřejné investice v těchto oblastech a posílit vazby mezi vzděláváním, 
výzkumem a vývojem a zaměstnaností. K důležitým prvkům, které je třeba podpořit z výdajů 
EU, patří vzdělávání, programy mobility pro mladé lidi a snižování nesouladu získaných 
kvalifikací s poptávkou na trhu práce.

Politika péče o mládež

Usnesení věnuje mladým lidem jeden okruh, neboť tato skupina je pro Unii jednoznačnou 
prioritou a měla by být průřezovým tématem politik a programů EU. Stěžejní iniciativa 
„Mládež v pohybu“ musí mít v novém finančním programu řádnou podporu, neboť je jedním 
ze základních kamenů strategie Evropa 2020, a programy týkající se mládeže, jako je 
Celoživotní učení a Mládež v akci, by měly být v příštím VFR zachovány jako samostatné 
programy.

Nástroje mimo VFR

Za velmi důležitou usnesení označilo nutnost zachovat zvláštní nástroje, včetně Evropského 
fondu pro přizpůsobení se globalizaci, které mohou být uvolněny jednorázově. Evropskému 
fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) se daří zajišťovat solidaritu a podporu ze strany 
EU pracovníkům, kteří byli propuštěni z důvodu nepříznivých dopadů globalizace a globální 
finanční a hospodářské krize. Zdůraznilo však, že postupy pro provádění fondu je nutné do 
budoucna zjednodušit a zkrátit.
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Stropy

Evropský parlament vyjádřil pevné přesvědčení, že zmrazení příštího VFR na úroveň roku 
2013 není schůdným řešením, a navrhl zvýšit objem zdrojů o 5 %.

V souvislosti s tím je důležité zmínit příjmovou stranu rozpočtu EU. Parlament vyzval 
Komisi, aby navrhla hloubkovou reformu zdrojů EU s cílem opět zavést skutečné vlastní 
zdroje, které jsou nyní postupně nahrazovány tzv. „národními příspěvky“, což klade 
nepřiměřený důraz na čistou bilanci mezi členskými státy, a tím odporuje zásadě solidarity 
EU, oslabuje společný evropský zájem a do značné míry ignoruje evropskou přidanou 
hodnotu. Dále je Parlament pevně přesvědčen, že nevyužité rezervy a zrušené a nevyčerpané 
prostředky v rozpočtu na určitý rok by měly být převedeny do roku následujícího a měly by 
představovat souhrnnou rezervu VFR, namísto toho, aby byly vráceny členským státům.

Finanční nástroje dle návrhu Komise 

Zpravodajka se domnívá, že příští rozpočet VFR by měl být investiční, podporovat růst 
a zaměstnanost a současně s sebou nést úsporná opatření a vytvářet úspory v rozpočtech 
členských států. Měl by podpořit modernizaci našich ekonomik a investice do lidského 
kapitálu, pomoci v přípravě nové generace na nová pracovní místa, a zabránit tak vzniku 
mezer v sociální a hospodářské oblasti. Nový VFR by měl být schopen obnovit důvěru
evropských občanů v EU a umožnit jí plnit nové závazky, které jí svěřuje Lisabonská 
smlouva.  

V souvislosti s usnesením Parlamentu je třeba zvážit hlavní prvky nových finančních nástrojů, 
které spadají do pravomoci výboru EMPL. Ten si může svobodně stanovit priority a vyjádřit 
k podrobnostem návrhů legislativních zpráv vlastní názor, nicméně zpravodajka považuje za 
důležité připomenout hlavní prvky návrhů a vyjmenovat otázky, které by mohly být pro 
všeobecná jednání o VFR klíčové.

Evropský sociální fond

V návrhu pro ESF by měly být zdůrazněny následující prvky:

 čtyři tematické cíle:  
podpora zaměstnanosti a mobility pracovníků; 
investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení; 
podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě; a 
posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy.

U každého tematického cíle může ESF podpořit několik investičních priorit.

 vyčlenění alespoň 20 % přídělů z ESF na „podporu sociálního začleňování a boj proti 
chudobě“; 

 vyšší míry spolufinancování pro související prioritní osy a konkrétní režimy programování 
a monitorování, které posílí sociální inovaci a nadnárodní spolupráci;
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 míra financování více založená na prioritách: u více rozvinutých regionů bude 80 % 
finančních prostředků rozděleno na maximálně čtyři investiční priority, u přechodových 
regionů se podíl sníží na 70 % a u méně rozvinutých regionů na 60 %. 

Co se týče dopadu nařízení o společných ustanoveních pro fungování Evropského sociálního 
fondu, je nutno poukázat na následující:

 ESF bude využíván v rámci tří nových kategorií regionů:

 méně rozvinuté regiony, jejichž HDP je nižší než 75 % průměru Unie, budou 
i nadále hlavní prioritou politiky.

 přechodové regiony, jejichž HDP se pohybuje mezi 75 a 90 % průměru EU-27. 
 více rozvinuté regiony, jejichž HDP na obyvatele přesahuje 90 % průměru.

 Komise navrhuje u tří zmíněných kategorií regionů stanovit minimální podíl ESF
v poměru k celkové výši strukturálních fondů, tj. 25 % u méně rozvinutých regionů, 40 % 
u přechodových regionů a 52 % u více rozvinutých regionů – minimální celkový podíl
ESF tedy činí 84 miliard EUR (což je 25 % celkového rozpočtu určeného na politiku 
soudržnosti). To by však mělo zahrnovat i příděl 2,5 miliardy EUR pro nadcházející návrh 
Komise týkající se potravinové pomoci nejchudším osobám.

 rezerva ve výši 5 %, která má být uložena k doplnění programů a priorit s nejlepšími 
výsledky v uplynulém roce programování;

 makroekonomická podmíněnost – Komise navrhuje, aby v případě, že se některý členský 
stát potýká s hospodářskými problémy, které oslabují efektivitu investic politiky 
soudržnosti, měla možnost požádat členský stát o přezkum jeho strategie a programů. 

Program EU pro sociální změny a inovace

V zájmu zjednodušení Komise navrhla sloučit tři stávající nástroje: program PROGRESS, síť 
EURES (Evropské služby zaměstnanosti) a evropský nástroj mikrofinancování Progress do 
jednoho –nového programu EU pro sociální změny a inovace s celkovým rozpočtem ve výši
958,19 milionu EUR a pod přímým řízením ze strany Komise. Spolu s fondy ESF a EFG tvoří
třetí pilíř iniciativy EU pro zaměstnanost a sociální začlenění na období 2014–2020. 

Nový program bude podporovat koordinaci politik, sdílení osvědčených postupů a testování
inovačních politik s cílem zdokonalit za podpory Evropského sociálního fondu nejúspěšnější 
opatření. Program bude tvořen následujícími doplňujícími se osami:

 osa týkající se programu Progress bude přispívat k vypracování, provádění, sledování 
a hodnocení politiky EU v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí a právních předpisů 
upravujících pracovní podmínky, a to skrze analýzu, vzájemné učení a granty (60 % 
celkového rozpočtu, z čehož nejméně 17 % by bylo vyčleněno na podporu sociálního 
experimentování).
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 osa týkající se sítě EURES podpoří činnosti prováděné sítí EURES (15 % celkového 
rozpočtu).

 osa týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání usnadní podnikatelům, zejména
těm, kteří jsou nejvíce vzdáleni od trhu práce, a sociálním podnikům přístup k finančním 
prostředkům.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

Komise učinila strategické rozhodnutí v období 2014–2020 pokračovat v EFG mimo rozpočet 
EU. Znamená to, že finance na EFG budou převedeny z nevyužitých rozpočtových položek na 
základě rozhodnutí rozpočtového orgánu o jednotlivých případech.

Částka přidělená v návrhu interinstitucionální dohody je v porovnání s částkou přidělenou na 
období 2007–2013 mírně nižší – 3 miliardy (429 milionů EUR ročně, článek 40 02 43) 
v porovnání s 3,5 miliardy (500 milionů EUR ročně) v předchozím období. 

Návrh nového nařízení o EFG na období 2014–2020 navazuje na logiku stávajícího nařízení 
a politice zaměstnanosti poskytuje flexibilní nástroj, který je schopen reagovat na rozsáhlá
propouštění na trhu práce způsobená nepříznivými dopady globalizace a nečekané krize. 
Cílem EFG je poskytnout pomoc členským státům při hledání řešení hromadného
propouštění, které bude přizpůsobené jejich situaci (aktivní opatření na trhu práce).

Hlavní změna, kterou Komise navrhuje, se týká rozšíření působnosti fondu na odvětví 
zemědělství, jemuž by byl k dispozici v případě, že by odvětví bylo negativně ovlivněno
obchodní dohodou v této oblasti. Podle Komise by zemědělský sektor mohl využít až
2,7 miliardy z dostupných finančních prostředků.

Podle toho, jak budou v Parlamentu probíhat jednání o využívání EFG ze strany zemědělců,
může být nutné otázku EFG a rozdělení vyčleněných finančních prostředků otevřít při 
všeobecných jednáních.

Bez ohledu na vnitřní záležitosti Parlamentu chce zpravodajka připomenout nynější politickou 
situaci, tedy že Rada odmítla schválit prodloužení výjimky pro využití Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci v souvislosti s krizí. Existenci tohoto fondu nelze do budoucna
předjímat, neboť skupina členských států zpochybňuje jeho smysl a užitek. 

Potravinová pomoc pro nejchudší osoby

Zpravodajka by chtěla připomenout, že stávající systém poskytování potravin nejchudším 
osobám v EU, financovaný v rámci společné zemědělské politiky, bude v souladu 
s rozsudkem Evropského soudního dvora ukončen v roce 2013. Již bylo naznačeno, že 
podobný systém by se mohl stát součástí ESF. Komise však dosud nepředložila návrh, který 
by zajistil pokračování programu po roce 2013. 


