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ČR jako čistý příjemce z rozpočtu EU

Čistá pozice ČR (= rozdíl mezi příjmy a odvody) 
v roce 2010: 47,3 miliardy Kč



Jaké priority?

Příjmy ČR v rozpočtovém období 2007-2013

Struktura příjmů ČR z rozpočtu EU (2010)

65,7 %  strukturální fondy a Kohezní fond
31,2 %  zemědělství a rozvoj venkova31,2 %  zemědělství a rozvoj venkova
2,4 %  vnitřní politiky 
0,7 %  předvstupní nástroje

Alokace ČR na kohezní politiku
- na období 2007-2013: 26.9 mld. eur 



Víceletý finan ční rámec EU

Co je víceletý finan ční rámec EU

Harmonogram vyjednávání

Příjmy a výdaje

Hlavní priority ČR



Co je víceletý finan ční rámec EU

(Multiannual financial framework, MFF)

Sedmiletý rámec pro financování politik EU

V jeho mezích jsou schvalovány rozpočty na jednotlivé rokyV jeho mezích jsou schvalovány rozpočty na jednotlivé roky

MFF 2014 až 2020 určí budoucí podobu výdajových politik EU
do roku 2020 – mj. objem a podmínky čerpání ze
strukturálních fondů, dotace ze Společné zemědělské politiky,
prostředky na SZBP, migraci atd.



Jednání o finan čním rámci v Rad ě EU

Sdělení Komise:
• červen 2011 (návrh nového finančního rámce EU)
• 2011 – 2012 (návrhy sektorové legislativy jednotlivých 

finančních nástrojů a programů EU)

Jednání Rady a ER:
• PL PRES – zahájení úvodní technické fáze jednání

• DK PRES – tzv. negociační balíček bez čísel (ER) a 
částečná obecná dohoda o sektorových legislativách 

• CY PRES – uzavření do konce 2012 (preference ČR), 
konkrétní alokace, trialog s EP o sektorové legislativě



Nová role Evropského parlamentu

• změna po Lisabonské smlouvě – EP musí 
dát souhlas s MFF a tuto pozici využije

• důraz na kohezní politiku a SZP, výzkum a • důraz na kohezní politiku a SZP, výzkum a 
inovace 

• proti snižování objemu MFF

• podpora existence vlastních zdrojů 



Faktory ovliv ňující jednání o MFF 
2014-2020

• Úsporná opat ření ve ČS v reakci na krize

• Problémy s čerpáním ze strukturálních fondů• Problémy s čerpáním ze strukturálních fondů

• Posílení kompetencí Evropského parlamentu



Návrh Komise

• Výdaje (2014 až 2020)

1025 miliard EUR (+ 60 mld. mimo rozpočet)

(1,05 % HND EU v závazcích)



MFF 2007-13 / 2014-20
Mld. €

ceny 2011 Rozdíl (v %)

2007-2013 2014-2020

1. Kapitola 445,5 490,9 10,20%

Konkurenceschopnost 77,8 114,9 47,70%

Infrastruktura 12,9 40 209,70%

Kohezní politika 354,8 336 -5,30%

2. Zemědělství, venkov 421,1 382,9 -9,10%
Výdaje související s trhem a p římé platby 322 281,8 -12,50%

3. Bezpečnost a ob čanství 12,4 18,5 49,90%

Svoboda, bezpe čnost a právo 7,6 11,6 53,00%

Občanství 4,8 6,9 44,90%

4. Globální Evropa 56,8 70 23,20%

5. Administrativa 56,9 62,6 10,10%

Celkem 993,6 1025 3,20%

v % EU-27 HND 1,12% 1,05%



Změny?

- kohezní politika (336 mld. EUR; - 5%)

- zemědělství a venkov (383 mld. EUR; -9 %)

- více prost ředků na infrastrukuru
CEF + 50 mld. EUR

- více prost ředků na výzkum a vývoj
HORIZONT  80 mld EUR (+ 40%)

- více prost ředků na vnější činnost 
70 mld. EUR (+ 23 %)



Návrh Komise

Příjmy

Nové vlastní zdroje 

- daň z finančních transakcí 

- celoevropská DPH



Rámcová pozice ČR

Aktuální verze z března 2012

• Nižší objem rozpočtu – max.1 % HND EU v závazcích 

• Pro silnou kohezní politiku zaměřenou na konvergenci 
chudších regionů

• Pro silnou kohezní politiku zaměřenou na konvergenci 
chudších regionů

• Úspory zejména ve Společné zemědělské politice, 
administrativě aj. (např. CEF).

• Skepse ohledně návrhu zavést nové vlastní zdroje EU



Koalice: 
skupina Přátel koheze a Like-minded

LIKE-MINDED
• převážně čistí přispěvatelé do rozpočtu EU, cíl: 

podstatně nižší objem víceletého rozpočtu EU a 
o jeho efektivnější využití

PŘÁTELÉ KOHEZE
• čistí příjemci, zájem na silné kohezní politice 

zaměřené na konvergenci

ÚČAST ČR V OBOU SKUPINÁCH
• důvod: rozpočtová odpovědnost vlády + zájem 

na získání prostředků ze strukturálních fondů



Priority ČR ve vnějších vztazích
Prioritní nástroje EU pro ČR:
• Nástroj předvstupní pomoci (IPAII)
• Nástroj evropského sousedství (ENI)
• Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR)
• Nástroje bezpečnostní (IfS, SZBP)
• Nástroje humanitární pomoci (HAI, CPFI, ERC)

• Nástroj na podporu občanské spole čnosti (tematický program DCI)

Možné zdroje úspor z pohledu ČR:Možné zdroje úspor z pohledu ČR:
• zejména geografická část rozvojových nástrojů DCI a EDF (Afrika, Asie, Latinská Amerika, Blízký 

Východ)

Politické zájmy ČR v H4:
• Západní Balkán, Východní partnerství, lidská práva a demokracie , ČR prosadila větší důraz 

na transforma ční spolupráci
• Vítáme principy diferenciace a kondicionality pomoci EU (zacílení podle potřeb, různý přístup 

EU k různým zemím, „more for more“ v ENI, výkonnostní obálka v IPAII, podmíněnost rozpočtové 
podpory dodržováním lidských práv)

Ekonomické zájmy ČR v H4:
• Zvýšit čerpání ČR z vnějších fond ů EU (17% návratnost ČR v roce 2010)
• Mezirezortní Task Force k vnějším nástrojům EU – konzultace s podnikatelskými svazy a 

platformami NGOs v červnu, manuál pro ZÚ v dubnu



Děkuji za pozornost.Děkuji za pozornost.


