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1. Ve druhém sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Finanční výhled 2007–20131 
je obsažena většina politických cílů stanovených v dřívějším sdělení ze dne 10. února 
Budování naší společné budoucnosti – politické úkoly a rozpočtové prostředky rozšířené 
Unie 2007–20132. 

 
2. Druhé sdělení má dvě části: 

- v první části Komise vyzdvihuje důvody, potřeby a přínos evropských opatření k dosažení 
politických cílů uvedených ve Smlouvě a v Ústavě, 

- ve druhé části Komise představuje programy, které mají být financovány podle nových 
finančních výhledů tak, aby se politické cíle staly realitou. Pro každý okruh je uveden 
přehled všech nových programů, které mají být zahájeny po roce 2006.  

3. Ve svém pracovním dokumentu č. 1 zpravodaj v každém okruhu k novým programům 
navrženým Komisí přiložil odpovídající tabulku a rozpočtovou nomenklaturu podle 
stávajícího finančního výhledu.  

4. V pracovním dokumentu č. 3 zpravodaj provedl první analýzu částek uvedením zvýšení 
(snížení), které Komise předpokládá pro každou z hlavních kategorií výdajů podle různých 
okruhů v období 2007-2013.  

5. Zpravodaj by rád zdůraznil několik klíčových bodů: 

- Toto je pouze první a globální analýza omezená na hlavní kategorie výdajů, nikoli 
analýza založená na programu, zpravodaj se však domnívá, že může sloužit jako vodítko 
ke stanovení předpovědi politických priorit. 

- Výpočet je založen na srovnání mezi plánovanou částkou na rok 2006 a celkovými výdaji 
za sedmileté období. Celkové zvýšení/snížení je uvedeno jako celková hodnota i v 
procentech. 

- Nová struktura finančního výhledu je založena na metodě ABB (sestavování rozpočtu 
podle činností), která má za cíl stanovit celkové náklady na politiky. Proto jsou do celkové 
částky zahrnuty administrativní výdaje nutné k realizaci programů. Tento prvek je nutno 
brát v úvahu při srovnání stávajících finančních prostředků vyčleněných na probíhající 
programy s novou strukturou. 

- Profil výdajů je založen na běžných cenách (za základ se bere rok 2006), nikoli 
na konstantních cenách. 

 

                                                 
1 KOM(2004) 487 konečné znění 
2 KOM(2004) 101 konečné znění 
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Okruh 1 – Udržitelný růst 

Podokruh 1a: Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 

Tento podokruh obsahuje politiky spjaté s Lisabonskou strategií. Aby bylo možno transformovat 
EU na dynamickou ekonomiku založenou na znalostech a zaměřenou na růst, Komise stanovila 
pět cílů, které zahrnují politiky a/nebo úkoly, které mají přispět k jejich dosažení. Jedná se o: 
podporu konkurenceschopnosti v rámci plně integrovaného jednotného trhu, výzkum a technický 
rozvoj, propojení Evropy pomocí sítí EU, vzdělávání a odbornou výchovu a sociálně-politickou 
agendu. Nadcházející průběžné přehodnocení Lisabonské strategie poukazuje na potřebu urychlit 
práci v této oblasti politiky. Základním prvkem této strategie je zvýšení výdajů na úrovni EU. 
 
 Výzkum a vývoj: zvýšení rozpočtu (159 %) 
 Doprava a energetika: zvýšení rozpočtu (309 %) 
 Vzdělání a odborná výchova: zvýšení rozpočtu (323 %) 
 Sociální politika: zvýšení rozpočtu (115 %) 
 Začlenění Fondu pro růst a úpravu/přizpůsobení, včetně návrhu na přesunutí nevyužitých 

zdrojů z podokruhu 1b do podokruhu 1a. 
 

• Výzkum a vývoj 

Cílem je vytvořit evropský výzkumný prostor pomocí podpory vědecké a technické dokonalosti 
a dosažení 3% investic v oblasti výzkumu a inovací. Tato kategorie výdajů bude pokrývat 
především 7. rámcový program. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
5.256 6.325 7.525 8.750 9.950 11.175 12.375 13.600 69.700 total enveloppe

20% 19% 16% 14% 12% 11% 10% 15% average increase
1.069 1.200 1.225 1.200 1.225 1.200 1.225 159% increase over 2006

European Research Area

 

 

• Transevropské dopravní a energetické sítě 

Cílem je podporovat konkurenceschopnost, bezpečnost a udržitelnost životního prostředí 
dopravních, energetických a telekomunikačních sítí v EU. Tato kategorie výdajů bude 
zahrnovat dva hlavní nástroje: program Marco Polo a Galileo. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.175 1.675 2.200 2.725 3.250 3.775 4.275 4.800 22.700 total enveloppe

43% 31% 24% 19% 16% 13% 12% 23% average increase
500 525 525 525 525 500 525 309% increase over 2006

Transport, Energy and Telecom Networks
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• Vzdělání a odborná výchova 

Zlepšení těchto politik je dosaženo pomocí přestrukturování stávajících programů (Erasmus, 
Erasmus Mundus, Socrates, Leonardo da Vinci) do menšího počtu nástrojů. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

650 950 1.250 1.550 1.850 2.150 2.450 2.750 12.950 total enveloppe
46% 32% 24% 19% 16% 14% 12% 23% average increase
300 300 300 300 300 300 300 323% increase over 2006

Education and training 

 

 

• Sociální politika 

Tato politika by měla podporovat konkurenceschopnost a podnikatelského ducha v rámci plně 
integrovaného jednotného trhu, realizaci agendy sociální politiky prostřednictvím jediného  
programu s názvem „Pokrok“ a přeskupení stávajících opatření v této oblasti (Eures, programy 
sociálního pojištění, volný pohyb pracovníků apod.). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.711 2.155 2.414 2.655 2.916 3.151 3.439 3.675 20.405 total enveloppe

26% 12% 10% 10% 8% 9% 7% 12% average increase
444 259 241 261 235 288 236 115% increase over 2006

Competitiveness and entrepreneurship, implementation of the social policy agenda

 

 

Podokruh 1b: Koheze pro růst a zaměstnanost 

Tento podokruh zahrnuje především stávající strukturální fondy, které jsou však přepracovány 
tak, aby se zabývaly strategičtějšími cíly. Rozšíření Unie na 25 členských států, případně další 
rozšíření na 27 a více členů, představuje nebývalý úkol z hlediska konkurenceschopnosti 
a vnitřní koheze Unie, Komise proto navrhuje, aby se opatření podporovaná politikou koheze 
zaměřovala na investice v omezené oblasti prioritních úkolů Společenství a aby odrážela 
Lisabonskou a Göteborskou agendu. Prioritní témata se budou seskupovat kolem tří úkolů: 
sbližování (78 % všech zdrojů), konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionech (17 %), 
územní spolupráce (4 %). Programy budou podporovány pomocí finančních zdrojů 
z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF), Evropského sociálního fondu (ESF) 
a Fondu soudržnosti v souladu se zásadami uvedenými ve Smlouvě. Je potřeba uplatnit 4% strop 
a dále upravenou verzi berlínské metody přidělování financí. Za základ pro výpočet relativního 
prospěchu je nutno brát EU-25. Všechny regiony, které podle nových předpisů nemají nárok 
na podporu podle cíle č. 1 (tzv. „phasing-in“ regiony a regiony ovlivněné „statistickým 
efektem“), získají finanční vyrovnání. Finanční vyrovnání pro regiony ovlivněné statistickým 
efektem je větší než v případě tzv. „phasing-in“ regionů. 
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 Sbližování: zvýšení rozpočtu (40 %), mírně navýšená částka z celkového rozpočtu. 
 Konkurenceschopnost v regionech: zvýšení rozpočtu (6 %), mírně snížená částka 

z celkového rozpočtu. 
 Evropská územní spolupráce: zvýšení rozpočtu (14 %), mírně snížená částka z celkového 

rozpočtu. 
 
 
• Podpora sbližování méně rozvinutých členských států a regionů 

Tento nástroj se vztahuje na část stávajícího Evropského výzkumného a vývojového fondu, 
Sociálního fondu a Fondu soudržnosti. Přepokládá se, že nárok na přidělení prostředků podle cíle 
č. 1 a Fondu soudržnosti se bude řídit současnými pravidly. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
28.608 34.723 36.039 37.249 37.947 38.657 39.355 40.074 264.044 total enveloppe

21% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 5% average increase
6.115 1.316 1.210 698 710 698 719 40% increase over 2006

Convergence of less developed Member States and regions

 
 

• Podpora a posílení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v regionech mimo méně 
prosperující oblasti 

Tento nástroj se vztahuje na stávající opatření, které spadají částečně pod Evropský výzkumný 
a vývojový fond a částečně pod Sociální fond (Leader). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
6.989 9.818 9.241 8.641 8.027 7.396 7.391 7.385 57.899 total enveloppe

40% -6% -6% -7% -8% 0% 0% 2% average increase
2.829 -577 -600 -614 -631 -5 -6 6% increase over 2006

Regional competitiveness and employment

 

 

• Podpora evropské územní spolupráce 

Tento nástroj by se měl snažit o podporu přeshraniční spolupráce. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.975 1.791 1.888 1.989 2.050 2.111 2.177 2.245 14.251 total enveloppe

-9% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 2% average increase
-184 97 101 61 61 66 68 14% increase over 2006

European territorial co-operation

 

 

Okruh 2: Zachování přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 

Tento okruh zahrnuje povinné a nepovinné výdaje a vztahuje se na tyto probíhající programy: 
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- okruh 1: Zemědělství: 1a) podpora trhu a 1b) rozvoj venkova 
- okruh 2: Strukturální opatření (IFOP) 
- okruh 3: Vnitřní politiky: program Life a další opatření týkající se životního prostředí 
- okruh 4: Mezinárodní dohody v oblasti rybolovu 

 
Okruh 2 zahrnuje reformy SZP zahájené v letech 2003 a 2004, zejména strop pro výdaje spojené 
s trhem a pro přímé platby v zemědělství, které byly na zasedání Evropské rady v Bruselu 
v prosinci 2002 stanoveny do roku 2013 jako výchozí bod. Pro nové finanční období se navrhuje, 
aby se reforma politiky soustředila na rozvoj venkova. Na základě göteborských závěrů by tato 
nová politika měla klást důraz na ochranu životního prostředí a na dosažení udržitelnějšího 
rozvoje. Nové nástroje v oblasti rybolovu spadající do tohoto okruhu by zahrnovaly intervenci 
pomocí finančního nástroje FIFG ve všech oprávněných regionech, mezinárodní dohody 
v oblasti rybolovu a opatření na hospodaření se stavy ryb a na jejich zachování. A konečně by se 
pomocí tohoto okruhu financoval nový finanční nástroj pro oblast životního prostředí, přičemž 
by se do jednoho nástroje seskupily všechny položky rozpočtu týkající se životního prostředí. 

 
 Podpora trhu: snížení (3 %) pro EU-25. 
 Rozvoj venkova: zvýšení rozpočtu (23 %). Neměnný rozpočet pro EU-25. 
 Rybolov: zvýšení rozpočtu (24 %). Neměnný rozpočet pro EU-25. 
 Životní prostředí: zvýšení rozpočtu (67 %). Zvýšené financování nástroje, pomocí něhož 

budou provedena opatření vztahující se pouze na životní prostředí, která budou brát v úvahu 
rozšíření Unie.  

 
• Podpora konkurenceschopnějšího, tržně orientovaného a udržitelného zemědělství EU 
 
Výdaje na Rumunsko a Bulharsko nejsou zahrnuty (překračují strop stanovený v Bruselu). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
43.735 43.500 43.673 43.354 43.034 42.714 42.506 42.293 301.074 total enveloppe

-1% 0% -1% -1% -1% 0% -1% 0% average increase
-235 173 -319 -320 -320 -208 -213 -3% increase over 2006

Sustainable agriculture

 
 
 
• Podpora a posílení rozvoje venkova 
 
Tento výdaj je kalkulován na EU-25, nezahrnuje výdaje na Bulharsko a Rumunsko. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
10.544 11.575 12.050 12.500 12.600 12.725 12.850 12.975 87.275 total enveloppe

10% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 3% average increase
1.031 475 450 100 125 125 125 23% increase over 2006

Rural development
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• Podpora konkurenceschopného a udržitelného sektoru rybolovu 
 
Tento výdaj zahrnuje mezinárodní dohody o rybolovu, jejichž financování v současnosti spadá 
pod okruh 4: Vnější opatření. Nezhrnuje výdaje na Bulharsko a Rumunsko. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
909 1.025 1.050 1.075 1.100 1.100 1.125 1.125 7.600 total enveloppe

13% 2% 2% 2% 0% 2% 0% 3% average increase
116 25 25 25 0 25 0 24% increase over 2006

Sustainable fisheries

 
 
 
• Udržení stále vysoké úrovně ochrany životního prostředí a podpora udržitelného 

využívání zdrojů a hospodaření s nimi 
 
Tento výdaj zahrnuje přidělené částky ze stávajícího okruhu 1a): Agroenvironmentální opatření, 
1b): Rybolov spadající pod rozvoj venkova, okruh 2 (IFOP) a okruh 4: Mezinárodní dohody 
v oblasti rybolovu. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
254 275 300 325 350 375 400 425 2.450 total enveloppe

8% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 8% average increase
21 25 25 25 25 25 25 67% increase over 2006

Sustainable management and use of resources

 
 

Okruh 3: Občanství, svoboda, bezpečnost a spravedlnost  
 
Tento okruh zahrnuje velmi malou část budoucího finančního rámce. Cílem Komise je sdružit 
do tohoto nového okruhu tři typy politik, které jsou v současnosti financovány v rámci okruhu 3: 
Vnitřní politiky a spadají do celé řady nástrojů a rozpočtových položek. Týkají se opatření 
v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, spotřebitelské politiky, informační politiky a kultury.  
 

 Spravedlnost a vnitřní věci: zvýšení o 260 % 
 Evropská kultura a rozmanitost: zvýšení o 110 % 

 
• Ochrana základních práv, podpora solidarity ve vztahu k volnému pohybu osob, 

posílení prevence a boje s kriminalitou 
 
Tato politika představuje ve srovnání se stávající hlavou 18 – Prostor svobody, bezpečnosti 
a práva (financování se po dvou letech zvýšilo dvakrát) značné navýšení. Předpokládá se použití 
tří nástrojů: 
 

- program svobody pohybu a solidarity v oblasti vnějších hranic, azylu a přistěhovalectví 
(SIS nebo VIS, uprchlický fond, agentura pro vnější hranice) 

- bezpečnostní program (Europol, Evropská policejní akademie) 
- program v oblasti spravedlnosti a základních práv (Eurojust, sledování projevů rasizmu 

a xenofobie) 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
479 625 850 1.025 1.200 1.375 1.550 1.725 8.350 total enveloppe

30% 36% 21% 17% 15% 13% 11% 20% average increase
146 225 175 175 175 175 175 260% increase over 2006

Fundamental rights, prevention and fight against crime

 
 
• Ochrana zdraví a spotřebitelů, kultura a občanství 
 
Tato část nového okruhu má za cíl zajistit pomocí programů zaměřených na zdraví a spotřebitele 
přístup k základnímu zboží a službám, které odpovídají očekáváním občanů. Zahrnuje také 
současné programy v oblasti kultury, mládeže a médií, informační politiku a bývalé programy  
A- 30 (granty). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
901 1.004 1.165 1.304 1.445 1.595 1.745 1.895 10.153 total enveloppe

11% 16% 12% 11% 10% 9% 9% 11% average increase
103 161 139 141 150 150 150 110% increase over 2006

Public health and consumer protection

 

 

Okruh 4: Vnější politiky: EU jako globální partner 
 
Nová struktura navržená pro vnější politiky je charakterizována sjednocením stávajících 
programů do čtyř hlavních nástrojů. 
 

 EU a její sousedé: zvýšení o 17 % 
 EU jako partner pro udržitelný rozvoj:  zvýšení o 41 % včetně Evropského rozvojového 

fondu (ERF) 
 EU jako globální partner: zvýšení o 185 % 
 půjčky a záruky: rozdíl 0 % 

 
Tento okruh, jehož obsah se nejvíce shoduje se stávajícím okruhem 4, se zvyšuje celkem o 41 %. 
 
• EU a její sousedé 
 
Tento nástroj zahrnuje předvstupní nástroje (IPA) a nástroje sousedství a partnerství (ENPI), 
které nahradí stávající programy Phare, Ispa, Sapard, předvstupní program pro Turecko 
a program CARDS. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
4.095 3.325 3.625 3.875 4.225 4.500 4.600 4.800 28.950 total enveloppe

-19% 9% 7% 9% 7% 2% 4% 3% average increase
-770 300 250 350 275 100 200 17% increase over 2006

The EU and its neighbourhood
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• EU jako partner pro udržitelný rozvoj 
 
Tento nástroj zahrnuje zejména programy v oblasti rozvoje a hospodářské spolupráce. Scénář 
Komise je založen na začlenění ERF do rozpočtu. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
4.849 4.850 5.200 5.625 5.950 6.350 6.575 6.850 41.400 total enveloppe

0% 7% 8% 6% 7% 4% 4% 5% average increase
1 350 425 325 400 225 275 41% increase over 2006

The EU as a sustainable development partner

 
 
• EU jako globální partner: 
 
Tato část zahrnuje takové intervence, jako je makrofinanční pomoc, humanitární pomoc 
a nástroje pro pomoc v krizových situacích, včetně SZBP.  
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
710 1.575 1.625 1.675 1.700 1.750 1.950 2.025 12.300 total enveloppe

122% 3% 3% 1% 3% 11% 4% 21% average increase
865 50 50 25 50 200 75 185% increase over 2006

The EU as a global player

 
 
 
• Záruky za půjčky a rezervy na poskytování pomoci při mimořádných událostech 
 
Oproti současné situaci ke změně nedochází. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
442 442 442 442 442 442 442 442 3.094 total enveloppe

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% average increase
0 0 0 0 0 0 0 0% increase over 2006

Loan guarantee and emergency aid reserve

 
 
 
Okruh 5 – Administrativní výdaje 
 
Tento okruh nezahrnuje administrativní výdaje Komise 
(přibližně 3 mld. eur na programy v roce 2006), které podle nové struktury spadají do řady 
různých okruhů. 
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