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I. Obecně k rozpočtu EU
•
•
•
•

Hlavní nástroj pro financování politik EU
Spíše široce zaměřený fond než klasický rozpočet
Výdaje charakteru investic, příjmy jsou spíše příspěvky
Rozpočet EU vždy sestavován jako vyrovnaný, velikost
dána stropem 1,24% HND x 46% HDP v ČR

II. Harmonogram přípravy MFF
Finální dokument k revizi rozpočtu – říjen 2010
Komise předložila návrhy nového MFF – 29. června 2011
Předložení sektorové legislativy – podzim 2011
Dohoda v rámci Rady a
dohoda mezi Radou a EP
Schválení nařízení
k MFF – 2013
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II. Harmonogram přípravy MFF
2 úrovně vyjednávání
•

Technická vyjednávání + představováni pozic (PL PRES)

•

Politická vyjednávání (DK PRES + CY PRES)
• DK PRES – zkušení, nestranní vyjednavači
• CY PRES – obava převzetí agendy velkými hráči
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II. Harmonogram přípravy MFF
Pravomoci Evropského parlamentu

•

•
•

výdajová stránka rozpočtu - posílení kompetencí na základě
Lisabonské smlouvy – nařízení o MFF – nutný souhlas, ale bez
práva na pozměňovací návrhy
příjmová stránka rozpočtu – kompetence Rady, ale i zde
posílení role EP
Účast na jednání Rady pro obecné záležitosti/ Evropské rady

III. Obsah návrhu MFF
Obecné aspekty

•

•
•
•

Struktura stejná jako současný MFF, názvy rozpočtových
kapitol (headingů) jsou přizpůsobeny Strategii EU 2020
Délka 7 let
Objem 1025 mld. EUR, nárůst o 5 % oproti současnému MFF
Nástroje mimo MFF
•
Zásadně posílena flexibilita (Nástroj flexibility, EAR,
Fond solidarity, EGF, Krizový nástroj pro zemědělství)
•
Velké projekty (ITER, GMES) a EDF mimo rozpočet EU

III. Obsah návrhu MFF
Objem MFF 2014-2020

Závazky

1025 mld. EUR

1,05% HND

Platby

972 mld. EUR

1,00% HND

VFR
+
Mimo VFR

1083 mld. EUR

1,11 % HND

III. Obsah návrhu MFF
Srovnání s VFR 2007-2013
Mld. € v cenách r. 2011
2007-2013
1. Inteligentní růst podporující začlenění

2014-2020

Rozdíl

445,5

490,9

+10,2 %

Konkurenceschopnost

77,8

114,9

+47,7 %

Infrastruktura

12,9

40,0

+209,7 %

Kohezní politika

354,8

336,0

-5,3 %

2. Udržitelný růst: přírodní zdroje

421,1

382,9

-9,1 %

Výdaje související s trhem a přímé platby

322,0

281,8

-12,5 %

12,4

18,5

+49,9 %

Svoboda, bezpečnost a právo

7,6

11,6

+53,0 %

Občanství

4,8

6,9

+44,9 %

4. Globální Evropa

56,8

70,0

+23,2 %

5. Administrativa (včetně penzí a evropských škol)

56,9

62,6

+10,1 %

Administrativní náklady institucí EU

48,4

50,5

+4,2 %

993,6

1 025,0

+3,2 %

1,12

1,05

3. Bezpečnost a občanství

6. Kompenzace
Celkem
v % EU-27 HND

0,9

III. Obsah návrhu MFF
Výdajová strana
Heading 1 – Inteligentní růst podporující začlenění
Kohezní politika 336 mld. EUR (- 5,3 %)
• rozšíření kategorií regionů podpory
• povinná alokace na ESF (min. 25 %) a Kohezní fond
(1/3 alokace)
• změna programového dokumentu pro implementaci
koheze v ČS
• větší podmíněnost poskytování podpory
(kondicionality)
• zavedení výkonnostní rezervy ve výši 5 % rozpočtu
na kohezi

III. Obsah návrhu MFF
Výdajová strana
Heading 1 (pokračování)
Infrastrukturní fond (CEF) 40 mld. EUR (+ 209,7 %)
doprava + energetika + ICT
převod 10 mld. EUR z Kohezního fondu
Konkurenceschopnost 114,9 mld. EUR (+ 47,7 %)
Společný strategický rámec pro výzkum, inovace a
technologický rozvoj (Horizont 2020 - 80 mld. EUR)

Heading 2 – Udržitelný růst: přírodní zdroje
•
•
•
•
•
•

Celkový objem 382,9 mld. EUR (- 9,1 %)
Postupné sbližování úrovně přímých plateb mezi ČS
Ozelenění přímých plateb
Zastropování přímých plateb pro velké farmy
Rezerva pro krize v zemědělském sektoru
Rozšíření EGF i na postižené farmáře

III. Obsah návrhu MFF
Výdajová strana
Heading 3 – Bezpečnost a občanství
•
•
•
•
•

Celkový objem 18,5 mld. EUR (+49,9 %)
Hlavní úkol - reakce na problémy související s migrací,
Klíčová oblast pro posílení konkurenceschopnosti a sociální
soudržnosti
Nově pouze 2 programy (Migrační a azylový fond a Fond pro
vnitřní bezpečnost), přechod k víceletému financování
Vnější rozměr obou fondů – kontinuita financování jak v EU tak
ve 3. zemích

III. Obsah návrhu MFF
Výdajová strana
Heading 4 – Globální Evropa
• Celkový objem 70 mld. EUR (+23,2 %)

Klíčové programy
• Nástroj rozvojové spolupráce (DCI) – 20,5 mld. EUR
• Nástroj evropského sousedství (ENI) – 16 mld. EUR
• Nástroj předvstupní pomoci (IPA) – 12,5 mld. EUR
Mimo MFF
• EDF (země AKT) – 30 mld. EUR
• EDF (zámořské země a území) – 321 mil. EUR
• Rezerva pro pomoc při mimořádných událostech – 2,5
mld. EUR
• Globální fond pro klima a biodiverzitu

III. Obsah návrhu MFF
Výdajová strana
Heading 5 – Administrativa
•

•
•
•
•
•

Celkový objem 62,6 mld. EUR (+10,1 %), vč. EU škol a
důchodů
Zjednodušení a racionalizace administrativy
Snížení počtu zaměstnanců EU o 5 %
Zvýšení pracovních hodin z 37,5 na 40 týdně
Zvýšení důchodového věku ze 63 na 65
Nová metodika výpočtu úprav platů a důchodů

III. Obsah návrhu MFF
Příjmová strana
Dnes
Vlastní zdroje
• tradiční (cla a zemědělské dávky)
• DPH
• HND (cca 70 %)
Korekce
Návrh EK
Odstranění zdroje založeného na DPH
• Zavedení dvou nových vlastních zdrojů
• Daň z finančních transakcí (FTT)
• Nový zdroj z DPH
• Odstranění současného systému korekcí– zavedení
hrubého snížení dle HND pro vybrané státy
•

IV. Klíčové priority ČR
v budoucím rozpočtu EU
Pozice ČR
•

•
•
•

Východiska pro jednání o reformě rozpočtu EU – květen 2010
RP ke sdělení o revizi rozpočtu – prosinec 2010
RP k balíku návrhů EK k MFF – srpen 2011
(možná další aktualizace)
RP k sektorové legislativě – nejdůležitější – koheze, SZP,
CEF, vlastní zdroje

Rozdělení gescí
• Ministerstvo financí

• Úřad vlády
+ další (sektorová legislativa)

IV. Klíčové priority ČR
v budoucím rozpočtu EU
Přiměřená výše rozpočtu
• zachování objemu rozpočtu EU ve výši 1 % HND EU v platbách

Zjednodušení rozpočtu
• zjednodušení a zprůhlednění příjmové strany rozpočtu
• Příjmová strana založena na zdroji z HND a tradičních vlastních
zdrojů
• Odmítnutí nových vlastních zdrojů (FTT, DPH)

• zachování současných mechanismů flexibility

IV. Klíčové priority ČR
v budoucím rozpočtu EU
Silná a efektivní kohezní politika
• Rezervovaný postoj ke snižování prostředků na kohezi
• odmítnutí nového Nástroje na propojení Evropy
• zachování současné architektury koheze (odmítnutí nové
kategorie tzv. přechodných regionů)
• podpora silnějšího navázání politiky soudržnosti
na výsledky
• rezervovaná pozice k výkonnostní rezervě navrhované na
evropské úrovni

IV. Klíčové priority ČR
v budoucím rozpočtu EU
Silná a efektivní kohezní politika (pokračování)
– rezervovaná pozice k podobě a formě Partnerských smluv
– požadavek na dostatečnou flexibilitu ČS při formulaci jejich
investičních priorit

Podpora dalších výdajových politik
– podpora evropského výzkumu, inovací a mobility
– podpora fungování schengenského prostoru

IV. Klíčové priority ČR
v budoucím rozpočtu EU
Společná zemědělská politika
•
•
•
•
•

Podpora postupného sbližování přímých plateb
Podpora snižování alokace na SZP
Odmítání zastropování přímých plateb
Ostražitá podpora ozelenění přímých plateb
Rezervovaný postoj k mimorozpočtovým nástrojům, resp.
odmítavá pozice k rozšíření EGF

Děkuji za pozornost…
malkrabova.jana@vlada.cz

