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Nový rozpočet EU: větší flexibilita je vítaná, ale stále je 
potřeba většího důrazu na přidanou hodnotu EU, říkají 
auditoři  
Podle nového informačního dokumentu Evropského účetního dvora by se v rozpočtu EU, který 
Evropská komise navrhla pro období 2021 až 2027, mělo ještě více klást důraz na přidanou 
hodnotu. Auditoři vítají větší flexibilitu víceletého finančního rámce (VFR) při řešení 
neočekávaných událostí. Upozorňují však, že změny v prioritách výdajových oblastí nejsou 
v návrhu jasně vysvětleny ani podloženy zveřejněnými výsledky posouzení Komise zaměřeného 
na přidanou hodnotu výdajových programů EU.  

„Přidaná hodnota EU byla označena za jednu z hlavních zásad reformy Komise v oblasti výdajů“, 
uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za tento informační dokument Jan Gregor. 
„Ale návrhy Komise nejsou jasně vysvětleny ani opodstatněny jejím posouzením přidané hodnoty 
EU ve výdajových programech.“ 

Komise navrhuje změny jak v prioritách, tak ve struktuře rozpočtu. Financování se snížilo o 63 
miliard EUR pouze v jednom okruhu – „Přírodní zdroje a životní prostředí“. V tomto údaji je 
zohledněno 15% snížení financování na společnou zemědělskou politiku. Zároveň Komise 
navrhuje zvýšit míru spolufinancování programů rozvoje venkova ze strany členských států. 

V ostatních oblastech Komise navrhuje zvýšit celkový objem financování o 115 miliard EUR, 
včetně 52 miliard EUR nových prostředků. Zvýšení o více než 10 % se navrhují pro oblast 
„Sousedství a svět“ (+13 %), „Jednotný trh, inovace, digitální oblast“, což je okruh, který zahrnuje 
výdaje na výzkum (+43 %), a na oblast „Migrace a správa hranic“ spolu s oblastí „Bezpečnost a 
obrana“ (+359 %).  

Auditoři také upozorňují na otázky související s časovým harmonogramem navrhovaného 
rozpočtu. Strategické rámce a cíle opatření EU se podle jejich slov překrývají a nejsou sladěny. 
Strategie Evropa 2020 skončí před začátkem nového víceletého finančního rámce, přičemž zatím 
nebyl stanoven žádný nový soubor strategických cílů EU. Návrh dlouhodobého rozpočtu EU se 
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v podstatě stal nástrojem pro formování politických cílů EU po roce 2020 místo toho, aby je 
pouze odrážel. To není běžný ani logický postup, tvrdí auditoři.  

Snahou Komise je přijmout příslušnou legislativu do jara 2019. To je vnímáno kladně, protože to 
Komisi a členským státům umožní zahájit nové programy bez zpoždění.  

Auditoři vítají výrazné zvýšení flexibility rozpočtu v tom, jak reagovat na neočekávané události, 
ale upozorňují také na řadu výzev spojených se začátkem nového VFR: 

• k návrhu VFR na období 2021–2027 je potřeba vypracovat komplexní finanční plán,  

• debata o návrhu VFR byla zahájena ještě před tím, než EU jasně vyjádřila své strategické 
cíle na období po roce 2020,  

• výdajové programy EU budou potřebovat silné a vzájemně si odpovídající rámce 
výkonnosti, které budou sladěny se strategickými cíli EU a VFR 2021–2027,  

• nové a revidované režimy financování, které Komise navrhuje, budou muset zajišťovat 
setrvale vysokou míru veřejné odpovědnosti a transparentnosti,  

• Evropský účetní dvůr by měl mít pravomoc provádět audit všech subjektů EU včetně 
Evropské obranné agentury a navrhovaného Evropského měnového fondu a měl by být vyzván 
k provedení auditu všech subjektů, které byly zřízeny mimo právní řád EU k plnění politik EU. 

Poznámka pro redaktory 

Auditoři vypočetli, že Komisí navrhovaný VFR na období 2021–2027 představuje při současných 
cenách 18% nárůst ve srovnání s obdobím 2014–2020, a to z 1,08 bilionu EUR na 1,28 bilionu 
EUR. Je však potřeba vytvořit rezervu na inflaci, dopad brexitu (snížení příspěvků a plateb 
Spojeného království) a zahrnutí Evropského rozvojového fondu do rozpočtu EU. Na základě 
těchto výpočtů pak reálné zvýšení činí 5 % z 1,08 bilionu EUR na 1,13 bilionu EUR, uvádějí 
auditoři. Vyjádřeno jako podíl na hrubém národním důchodu to však podle odhadu Komise 
představuje snížení z 1,16 % na 1,11 %. 

Informační dokument není auditní zprávou, nýbrž přezkumem, který vychází z veřejně 
dostupných informací a práce auditorů související s danou politikou. 

Informační dokument EÚD „Návrh Komise týkající se víceletého finančního rámce na období 
2021–2027“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) v angličtině. 
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