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DLOUHODOBÝ ROZPOČET EU 2021 - 2027

VÍCE ZDE

Do konce roku 2019 by se mělo dosáhnout dohody o víceletém finančním rámci na období 2021–2027.
Zvýší se investice do výzkumu či infrastruktury.
Hlavní priority
Komise preferuje transparentnější přístup k financování rozpočtu, chce zavést nové zdroje příjmu,
zvýšit soudržnost politik díky propojení financování
a politických priorit. Dále bude kladen důraz
na přidanou hodnotu EU a posílení nástrojů
na ochranu rozpočtu EU před nedostatky v oblasti
právního státu. Dlouhodobý rozpočet počítá s investicemi do výzkumu, podpoří přeshraniční infrastrukturu, malé podniky a zemědělce. Tyto priority se objeví v návrhu na nový dlouhodobý rozpočet EU.
Harmonogram
Návrh nového rozpočtu předložila Komise již
v květnu a v červnu 2018 a je potřeba vést strategická jednání včas, aby bylo možné nový program
zahájit od 1.ledna 2021.
Spravedlivější odvody a správa
Dlouhodobý rozpočet odpovídá 1,114 % hrubého
národního důchodu EU-27. V současnosti 27 zemí
EU investuje do rozpočtu 1,16 % svého hrubého
národního důchodu. Nově navrhovaný podíl je
menší. Bude podpořen spravedlivější způsob financování. Prozatím přispívají některé bohatší členské
státy do rozpočtu méně, protože využívají slevy.
V konečném důsledku platí v porovnání se svým
hrubým národním důchodem na obyvatele méně
než ti druzí. V rozpočtu se objeví také nové zdroje
příjmů, mezi které patří finance ze systému obchodování s emisemi nebo příspěvky z nerecyklovaného plastu. Vybrané peníze budou směřovat do oblastí, jako jsou výzkum a inovace, mobilita studentů, opatření v oblasti klimatu, migrace, správa hranic a bezpečnost, digitalizace, obrana a vnější čin-

nost Unie. (EC, 1) Komise zlepšila způsob správy
rozpočtu EU. Auditoři pozitivně ocenili práci Junckerovy Komise, která se snaží o efektivní využití rozpočtu EU. Zhruba ¾ výdajů spravuje EU společně
s členskými státy. Tento mechanismus je podstatný pro soudržnost a zemědělství, jelikož je velká
část financí poskytována národními a regionálními
řídicími orgány. Spolupráce s členskými státy zaručuje, že je rozpočet čerpán dle stanovených pravidel. Návrh nového rozpočtu se zaměřuje na výkonnost a lepší stanovení cílů. Výsledky by měly být
snadněji monitorovány a měřeny. Komise také
sleduje provádění rozpočtu přímo v místě plnění.
Pokud členské státy, respektive příjemci dotací,
nakládají s penězi nesprávně, podnikne EU v zájmu
ochrany rozpočtu kroky k tomu, aby získala peníze
zpět. (EC, 2)
Konkurenceschopnost regionů
V rámci tvorby nového rozpočtu vydala Komise
index regionální konkurenceschopnosti
2019 a Eurobarometr o regionální politice, které
pomáhají vyhodnocovat veřejné mínění, určí silné
stránky regionů a hodnotí jednotlivé investice.
Index regionální konkurenceschopnosti se aktualizuje každé tři roky a regionům umožní monitorovat rozvoj, který mohou srovnat s ostatními regiony. Index odhalí slabé stránky regionu a pomůže
zacílit veřejné investice. Právě proto se může využít
při přípravě nových programů. V průzkumu Eurobarometr respondenti uvedli, že EU by měla investovat zejména do vzdělávání, zdravotnictví nebo
sociální oblasti (91 %), dále preferují investice
do životního prostředí (90 %) a v regionech
s vysokou nezaměstnaností (69 %). (EC, 3)

Dlouhodobý rozpočet odpovídá 1,114 % hrubého národního důchodu (HND) EU-27.
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NOVÁ DOHODA EU A ESA
EU zahájila další jednání s pěti partnerskými zeměmi ESA (země východní a jižní Afriky: Komory,
Madagaskar, Mauricius, Seychely,
Zimbabwe) o prohloubení současné dohody
o hospodářském partnerství. Dohoda, která byla
uzavřena v roce 2012, má velmi pozitivní výsledky.
Vývoz zboží ze zemí ESA do EU se zvýšil téměř
o 25 % a v roce 2018 činil bezmála 2,8 miliardy eur.
V regionu ESA investují také evropské podniky.
Nová dohoda se bude týkat dalších oblastí a pravidel, které s obchodem souvisí. Zaměří se na služby,
investice, technické překážky obchodu, práva duševního vlastnictví či obchod a udržitelný rozvoj.

VÍCE ZDE
Největším obchodním partnerem je pro těchto pět
zemí právě EU. Ucelená dohoda o volném obchodu by podpořila ekonomiku a dále by zlepšila podnikatelské a investiční prostředí a podpořila hospodářskou integraci v regionech. Evropská unie poskytne finanční pomoc na zřízení koordinačního
mechanismu dohody o hospodářském partnerství,
díky němuž bude zajištěna správa a technická podpora. Dohody o hospodářském partnerství napomáhají rozvoji obchodu a spolupráce díky bezcelnímu přístupu na trh EU a také díky obchodu bez
kvót. Jednání o možném rozšíření této dohody
začalo v roce 2017. (EC, 4)

SUBVENCOVÁNÍ AIRBUSU A BOEINGU
V roce 2004 začal spor o subvencování leteckého
průmyslu, ve kterém se EU a USA navzájem obviňovaly ze subvencování leteckého průmyslu. Američané obvinili EU, že subvencovala Boeing, EU obvinila USA z financování Airbusu. (Eurozóna) WTO
shledala vinnými v této kauze jak USA, tak EU
z poskytování nezákonných dotací. Pokud by obě
strany uložily vzájemná protiopatření, způsobila by
více škody než užitku, a to nejen podnikům, ale

také zákazníkům, kteří využívají leteckou dopravu.
V červenci tohoto roku navrhla EU Spojeným státům konkrétní plán týkající se nového režimu dotací na letadla a dalšího postupu ve stávajících povinnostech v oblasti dodržování předpisů na obou kontinentech. Spojené státy návrh obdržely, ale prozatím se k němu nevyjádřily. Jestliže USA uloží
protiopatření schválená WTO, bude EU nucena
udělat totéž. (EC, 5)

SEZNAM NESPOLUPRACUJÍCÍCH JURISDIKCÍ
Spojené arabské emiráty byly vyřazeny ze seznamu
EU nespolupracujících jurisdikcí v daňové oblasti.
Rada dále doplnila, že Albánie, Kostarika, Mauricius,
Srbsko a Švýcarsko splnily všechny podmínky, které
souvisí s oblastí daňové spolupráce. Spojené arabské emiráty udělaly reformy, které jsou potřeba
ke splnění závazků, zlepšily rámec své daňové politiky. Úpravy provedly také Marshallovy ostrovy,
které budou přesunuty z přílohy I do přílohy II.
Jejich závazky budou nadále monitorovány až do
té doby, dokud nebudou zveřejněny výsledky hodnocení, které provádí Globální fórum OECD
pro transparentnost a výměnu informací.
Z přílohy II budou vyřazeny Albánie, Kostarika, Mauricius, Srbsko a Švýcarsko. Seznam jurisdikcí napomáhá k tomu, aby se zamezilo vyhýbání se daňovým povinnostem. Napomáhá prosazovat daňovou
transparentnost, spravedlivé zdanění i mezinárod-
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ní standardy namířené proti erozi základu daně
a přesouvání zisku. (EC, 6)

Z přílohy II budou vyřazeny Albánie, Kostarika,
Mauricius, Srbsko a Švýcarsko.
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MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ EK VĚRA JOUROVÁ
Eurokomisařka Věra Jourová byla schválena
na post místopředsedkyně Evropské komise. Česká
kandidátka získala podporu výboru pro ústavní
záležitosti (AFCO) a výboru pro občanské svobody,
spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a souhlas
od hlavních představitelů politických frakcí.
Při projevu dostatečně argumentovala a ubezpečila členy výborů, že bude hájit právní stát, bojovat
proti dezinformacím a chránit svobodu novinářské
práce. Slyšení trvalo tři hodiny a čeští europoslanci
její výkon ohodnotili jako dobrý.
Věra Jourová bude mít v Komisi na starost evropské hodnoty a transparentnost. Právě kolem tohoto tématu byl veden celý rozhovor a otázky směřovaly zejména na transparentnost institucí,
ochranu demokracie a základní svobody. (E15)
Věra Jourová je v současné době komisařkou
Junckerovy komise pro období 2014—2019 v oblasti spravedlnosti, ochrany a práv spotřebitelů
a také rovnosti mezi muži a ženami. Je členkou
projektových týmů v oblasti digitálního trhu, energetické unie, eura a sociálního dialogu, rozpočet a
lidské zdroje, pracovní místa, růst, investice a kon-

VÍCE ZDE

DŮLEŽITÉ PRACOVNÍ POSTY
Od roku 2014: Evropská komisařka pro
spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen
a mužů
2014: Ministryně pro místní rozvoj

2006–2013: Ředitelka společnosti
Primavera Consulting Ltd. – poradenství
v oblasti evropských fondů
2003–2006: Náměstkyně ministra
pro místní rozvoj
2001–2003: Vedoucí Odboru regionálního
rozvoje Kraje Vysočina
1995–2000: Tajemnice a mluvčí městského úřadu Třebíč (EC, 7)

kurenceschopnost a zlepšování právní úpravy.
K dispozici má pro svou každodenní práci tým
odborníků a poradců. (EC, 7)

Projev Věry Jourové ze dne 7.10.2019.

Přehled ekonomických událostí v EU

5

EUROZÓNA +

ZDROJE
EC, 1: Rozpočet EU na období 2021–2027: čas přijmout rozhodnutí, [cit. 9. 10. 2019], 10.10.2019, Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_19_6039
EC, 2: Evropská komise vítá kladné hodnocení, které získala za správu rozpočtu EU, [cit. 8. 10.
2019],10.10.2019, Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_19_6003
EC, 3: Rozpočet EU: Komise pomáhá prostřednictvím indexu regionální konkurenceschopnosti a průzkumu
Eurobarometr s přípravou nových programů soudržnosti, [cit. 7. 10. 2019],10.10.2019, Dostupné z: https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_19_5990
EC, 4: EU launches negotiations to deepen trade relations with Eastern and Southern Africa countries, [cit. 2.
10. 2019],10.10.2019, Dostupné z:https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5951_en.htm
EC, 5: Statement on the publication of WTO’s award in the Airbus dispute, [cit. 2. 10. 2019],10.10.2019, Dostupné z: https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2068
EC, 6: Taxation: 2 countries removed from list of non-cooperative jurisdictions, 5 meet commitments, [cit. 7.
10. 2019],10.10.2019, Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/10/10/
taxation-2-countries-removed-from-list-of-non-cooperative-jurisdictions-5-meet-commitments/

EC, 7: Vĕra Jourová, 10.10.2019, Dostupné z https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/
jourova_cs#timeline
Eurozóna: 21/2019, Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 9. do 30. 9. 2019, Americká cla
na evropské zboží, [cit. 30. 9. 2019],10.10.2019, Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=12
E15: Výbory europarlamentu schválily Věru Jourovou jako místopředsedkyni Evropské komise, [cit. 7. 10.
2019],10.10.2019, Dostupné z: https://www.e15.cz/zahranicni/vybory-europarlamentu-schvalily-verujourovou-jako-mistopredsedkyni-evropske-komise-1363071
ZDROJ FOTO: European Commission Audiovisual Service, Dostupné z https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
photo

Přehled ekonomických událostí v EU

6

