
 
Parlament schválil dlouhodobý rozpočet EU na
období 2021-2027
 

Tisková zpráva
16-12-2020 - 20:55
20201211IPR93621

• Hlasování Evropského parlamentu potvrdilo dohodu Evropské rady

• Poslanci prosadili navýšení prostředků pro programy v oblasti zdraví, výzkumu či mobility

• Právně závazný plán zavádění nových zdrojů financování EU

• Posílení parlamentního dohledu nad fondem obnovy Next generation EU

• Opatření na podporu biodiverzity a rovnosti pohlaví

Poslanci prosadili navýšení prostředků na výzkum, veřejné zdraví, pro studenty a na investice do zelené a digitální ekonomiky. ©KT/AFP
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Evropský parlament ve středu odsouhlasil příští Víceletý finanční rámec (VFR).
Prostředky EU tak mohou směřovat k občanům Unie již od začátku příštího roku.
 
Poslanci schválili  dlouhodobý rozpočet EU na období 2021-2027, na kterém se dohodli se
zástupci Rady již 10. listopadu, poměrem hlasů 548 (pro): 81 (proti): 66 (zdrželo se hlasování).
Parlament kromě toho schválil i interinstitucionální dohodu s Radou poměrem hlasů 550 (pro):
72 (proti) a 73 (zdrželo se hlasování).
 
Navýšení prostředků pro klíčové programy o 15 miliard eur
 
Parlamentu se během vyjednávání se zástupci členských států podařilo zajistit 16 miliard eur
nad rámec sedmiletého rozpočtu dohodnutého hlavami států a vlád EU během červencového
summitu Evropské rady. Přibližně 15 miliard eur by se mělo prostřednictvím vyšší podpory
klíčových programů EU vynaložit na ochranu obyvatel před následky pandemie onemocnění
covid-19, na rozšíření příležitostí  pro budoucí generace a na ochranu evropských hodnot.
Poslancům se tak díky jejich úsilí podařilo mimo jiné dosáhnout ztrojnásobení rozpočtu pro
program EU4Health,  zajistit  ekvivalent dalšího ročního rozpočtu pro program Erasmus+ a
prosadit  pokračování navyšování prostředků pro výzkum.
 

11 miliard eur dodatečných výdajů by mělo být pokryto zejména příjmy z pokut v
oblasti hospodářské soutěže, které jsou ukládány společnostem porušujícím pravidla
EU. Tento přístup odpovídá dlouhodobému požadavku EP, aby prostředky získané
na úrovni Unie zůstaly v rozpočtu EU. Tyto prostředky postupně navýší celkový strop
VFR stanovený na 1,0743 bilionů eur v cenách z roku 2018, až na 1,0853 bilionů eur.
 
4 miliardy eur se získají přesuny prostředků a využitím rezerv v rámci VFR.
 
1  miliarda  eur  se  vyčlení  jako  flexibilní  rezerva  využitelná  například  v  případě
budoucích  krizí  či  na  dofinancování  klíčových  programů EU.
 

Nové vlastní zdroje financování EU
 
Vyjednavači  EP a Rady se během jednání  dohodli,  že střednědobé a dlouhodobé výdaje
spojené  se  splácením dluhu  z  fondu  obnovy  nepůjdou  na  úkor  zavedených  investičních
programů v  rámci  VFR,  ani  nepovedou  k  výraznému zvýšení  příspěvků  členských  států
založených na hrubém národním důchodu. Poslanci proto vypracovali plán zavádění nových
vlastních zdrojů financování Unie v příštích sedmi letech, který je součástí právně závazné
interinstitucionální dohody.
 
Tento plán počítá od roku 2021 s poplatkem za plasty, který se bude odvíjet od množství
nerecyklovaného plastového odpadu v daném členském státě. Předpokládá také zavedení
zdroje příjmu založeného na systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) a pravděpodobně
propojeného s mechanismem uhlíkové kompenzace na hranicích (od roku 2023), digitální daně
(od roku 2023) a vlastního zdroje založeného na dani z finančních transakcí, jakož i příspěvku
spojeného s podnikovým sektorem nebo nového společného základu daně z příjmů právnických
osob (od roku 2026).
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201106IPR91014/dohoda-o-dlouhodobem-rozpoctu-eu-ep-ziskal-dalsich-EU16-mld-pro-klicove-programy
https://twitter.com/EP_Budgets/status/1326217994620588033
https://twitter.com/EP_Budgets/status/1326217994620588033
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0261_CS.html


Posílení dohledu nad využíváním prostředků na obnovu EU
 
Parlamentu se podařilo prosadit pravidelná setkání tří orgánů (EP, Rada, Komise) zaměřená na
hodnocení vynakládání prostředků na základě článku 122 Smlouvy o fungování EU. Tyto
výjimečné výdaje nad rámec běžného rozpočtu EU, které by měly znovu nastartovat krizí
zasaženou ekonomiku, musí být vynakládány transparentně. Jakékoliv odchylky od předem
dohodnutých ozdravných plánů budou kontrolovány Parlamentem a Radou.
 
Právním základem nástroje na podporu oživení (Next generation EU) je právě článek 122
Smlouvy o fungování EU, který Evropskému parlamentu nepřiznává formální úlohu v procesu
čerpání prostředků. Parlamentním vyjednavačům se však podařilo dohodnout nový postup
takzvaného konstruktivního dialogu mezi EP a Radou. Dialog poslanců a zástupců Rady by měl
vést k dosažení dohody o rozpočtových důsledcích nových právních předpisů, které budou
přijímané na základě článku 122 Smlouvy o fungování EU.
 
Horizontální otázky: podpora biodiverzity či rovnosti žen a mužů
 
Monitorování vývoje v oblasti biologické rozmanitosti či klimatu by mělo probíhat na základě
nové metodiky. Zákonodárci tak chtějí zajistit, aby se na podporu cílů EU v oblasti klimatu
vynaložilo alespoň 30% celkového rozpočtu Unie a fondu Next generation EU. Cíle v oblasti
biologické rozmanitosti  by měly být od roku 2024 financovány částkou odpovídající  7,5 %
ročních výdajů EU, od roku 2026 by mělo jít  až o 10 % rozpočtu EU na daný rok.
 
Další horizontální prioritou dlouhodobého rozpočtu EU bude podpora a uplatňování rovnosti žen
a mužů, a to i prostřednictvím hodnocení dopadů opatření na rovnost pohlaví a s tím související
monitorování programů.
 
Dlouhodobý rozpočet a nové vlastní zdroje financování Unie: hlavní vyjednavači EP
 
Johan Van Overtveldt (ECR, BE), předseda Rozpočtového výboru EP
 
Jan Olbrycht (EPP, PL), zpravodaj pro VFR
 
Margarida Marquesová (S&D, PT), zpravodajka pro VFR
 
José Manuel Fernandes (EPP, PT), zpravodaj pro vlastní zdroje financování EU
 
Valérie Hayerová (RENEW, FR), zpravodajka pro vlastní zdroje financování EU
 
Rasmus Andresen (Greens/EFA, DE)
 
Vyjednavače EP můžete sledovat na Twitteru
 
Prohlášení parlamentních vyjednavačů
 
Prohlášení parlamentních vyjednavačů k schválení víceletého finančního rámce Unie a nových
vlastních zdrojích financování EU jsou k dispozici zde.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E122&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E122&from=SK
https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/125106/JOHAN_VAN+OVERTVELDT/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/28288/JAN_OLBRYCHT/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/197638/MARGARIDA_MARQUES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/135511/VALERIE_HAYER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/197448/RASMUS_ANDRESEN/home
https://twitter.com/i/lists/1205126942384676866?s=20
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201216IPR94102/long-term-eu-budget-and-own-resources-statements-by-parliament-s-negotiators


Další postup
 
Nařízení o VFR a interinstitucionální dohodu musí po Evropském parlamentu odsouhlasit také
Rada (ministrů) EU. Následně budou zveřejněny v Úředním věstníku EU. V platnost by měly
vstoupit 1. ledna 2021.
 

Kontakty 
 
 

Další informace
Schválený text (Víceletý finanční rámec)
Schválený text (Interinstitucionální dohoda)
Poslanci diskutovali o výsledcích prosincového summitu EU (tisková zpráva EP, 16. 12. 2020)
Videozáznam rozpravy (16. 12. 2020)
Poslanci podmínili přístup k prostředkům EU respektováním právního státu (tisková zpráva EP,
16. 12. 2020)
Průběh projednávání (Víceletý finanční rámec)
Průběh projednávání (Interinstitucionální dohoda)
Think tank EP: Podrobnější informace o politické dohodě o VFR, fondu obnovy Next
Generation EU a nových zdrojích financování Unie
Podrobná důvodová zpráva k politické dohodě o VFR a vlastním zdrojům financování Unie
Doplňující informace o politické dohodě o VFR, fondu Next generation EU a nových zdrojích
financování Unie (factsheet)

Armin WISDORFF
Press Officer

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu

Irena KUBÁŠKOVÁ
Tisková atašé

(+420) 255 708 267
(+420) 773 135 674
irena.kubaskova@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0261_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201213IPR93804/meps-debate-eu-summit-results-on-long-term-budget-rule-of-law-climate
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/plenary-session_20201216-0900-PLENARY_vd
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201211IPR93622/poslanci-podminili-pristup-k-prostredkum-eu-respektovanim-pravniho-statu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201211IPR93622/poslanci-podminili-pristup-k-prostredkum-eu-respektovanim-pravniho-statu
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0166(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29659371
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29659371
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29659371
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201120RES92115/20201120RES92115.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201214RES93941/20201214RES93941.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201214RES93941/20201214RES93941.pdf


Iva LAŇOVÁ
Tisková atašé

(+420) 255 708 264
(+420) 775 511 125
iva.lanova@europarl.europa.eu
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