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Auditoři EU objasňují rozdělování rozpočtu EU na politiku soudržnosti 
po roce 2020  

V dnes zveřejněném novém rychlém přezkumu se Evropský účetní dvůr zabývá postupem, 
kterým se stanoví objem finančních prostředků na politiku soudržnosti určených pro země EU 
v rámci příštího sedmiletého výdajového plánu. 

„Letošní rok má zásadní význam pro další sedmiletý rozpočet Evropské unie. Je nezbytné, aby 
všechny zainteresované subjekty přijaly informovaná rozhodnutí, a politika soudržnosti tak mohla 
dosáhnout ještě více i s menším rozpočtem,“ uvedla členka Evropského účetního dvora 
odpovědná za přezkum Iliana Ivanovová. Náš přezkum v této souvislosti přístupným způsobem 
vysvětluje složitý postup, kterým se členským státům přidělují finanční prostředky na politiku 
soudržnosti. Doufáme, že pomůže podnítit konstruktivní diskusi o těchto otázkách.“ 

V rychlém přezkumu se přehledně popisuje, jak EU přiděluje finanční prostředky na politiku 
soudržnosti – která má snižovat rozdíly mezi chudými a bohatými evropskými regiony – 
jednotlivým členským státům a regionům. Srovnávají se v něm částky navrhované na období 
2021–2027 s částkami na předchozí období 2014–2020. Obsahuje též příklady toho, jak fungují 
výpočty, které jsou součástí postupu. 

Evropská komise navrhla rozpočet EU na období 2021–2027 ve výši 1 279 miliard EUR, z něhož je 
373 miliard EUR vyčleněno na výdaje na soudržnost. Ty jsou o 10 % nižší než v předešlém období. 
Postup je v hrubých rysech podobný jako v předchozích obdobích. Komise do něj sice vnesla více 
transparentnosti, než tomu bylo v minulosti, ale i tak zůstává relativně složitý. 

Rozhodnutí o tom, jaká část celkového sedmiletého rozpočtu EU by měla připadat na politiku 
soudržnosti, je v zásadě politické. V dalším kroku Komise přidělí prostředky na politiku 
soudržnosti z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus a 
z Fondu soudržnosti členským státům a regionům podle různých metodických postupů. Většina 
finančního krytí se zemím a regionům přiděluje podle jejich relativního bohatství.  

Země a regiony mohou také čerpat fondy na základě socio-ekonomických a environmentálních 
činitelů, jako je míra nezaměstnanosti mladých lidí nebo dokončené vzdělání. Poprvé jsou mezi 
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činitele zařazeny migrace a emise skleníkových plynů, avšak jejich dopad je podle auditorů 
omezený. 

Navrhovaný objem prostředků na politiku soudržnosti na období 2021–2027 pro jednotlivé země 
se také změnil, protože mnoho regionů a některé země od předešlého období zbohatly nebo 
zchudly. Země může nicméně na soudržnost čerpat nanejvýš o 8 % peněžních prostředků více než 
v období 2014–2020 a minimálně o 24 % méně. Tyto tzv. stropy a bezpečnostní sítě zaručují, že se 
částka přidělená určité zemi mezi dvěma sedmiletými obdobími příliš neliší.  

Návrhy Komise na příští programové období poprvé obsahují částky pro jednotlivé členské státy. 
Podle těchto návrhů by sedm zemí na soudržnost čerpalo více prostředků, šest by obdrželo 
stejnou částku a 14 by dostalo méně. Stejně jako v předchozích obdobích se tři čtvrtiny všech 
financí přidělují chudším, méně rozvinutým regionům. Původně přidělené částky jsou pak 
předmětem následných jednání mezi orgány EU a členskými státy. 

Poznámky pro redaktory 

Předpokládá se, že Evropský parlament a Rada rozhodnou o částkách navrhovaných na 
financování politiky soudržnosti pro jednotlivé členské státy během následujících dvanácti 
měsíců.  

V přezkumu se nepřihlíží k otázkám souvisejícím s brexitem. 

Rychlý přezkum EÚD „Rozdělení prostředků na politiku soudržnosti na období 2021–2027 mezi 
členské státy“ je k dispozici na internetové stránce EÚD ve 23 jazycích EU. 

 


