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EP po debatě europoslanců přijal dne 30. 5. nelegislativní usnesení k návrhům Komise ze
dne 2. 5.: víceletého finančního rámce 2021-2027 (VFR - Komise navrhuje na období 20212027 rozpočet ve výši 1 135 miliard eur v prostředcích na závazky (vyjádřeno v cenách roku
2018), což odpovídá 1,11 % hrubého národního důchodu (HND) EU-27. EK navrhuje snížit
počet programů o více než třetinu (ze současných 58 na 37) například tak, že rozptýlené
finanční zdroje spojí do nových integrovaných programů a radikálně zjednoduší využívání
finančních nástrojů, mimo jiné prostřednictvím fondu InvestEU) a „vlastním zdrojům“. Toto
usnesení doplňuje stanovisko parlamentu (a mandátů pro nadcházející jednání s Radou),
sestávající ze dvou rezolucí odhlasovaných dne 14. března (viz zde a zde, a viz OCM 16. 3.):
o výdajové a příjmové stránce příštího víceletého finančního rámce (přijetí nového nařízení
VFR vyžaduje souhlas EP - nyní se tedy na pozici k VFR musí shodnout Rada, k dosažení
dohody by ideálně mělo dojít před volbami do Evropského parlamentu roku 2019). Většina
poslanců uvítala návrh EK na zvýšení vnitrostátních příspěvků na 1,11% HND a
zavedení nových zdrojů příjmů pro příští dlouhodobý rozpočet EU a také plány na
propojení financování EU s dodržováním zásad právního státu. Poslanci jsou nicméně
překvapeni a znepokojeni skutečností, že ze srovnávacích údajů, které EK na základě
důrazné výzvy ze strany EP dne 18. 5. 2018 oficiálně zveřejnila, vyplývají jisté
nesrovnalosti, pokud jde o způsob, jakým byla tato čísla v návrzích týkajících se VFR
prezentována a sdělena; především konstatuje, že zvýšení prostředků pro některé
programy EU jsou ve skutečnosti výrazně nižší a škrty pro jiné programy výrazně vyšší než
jak je EK původně představila. EP zdůrazňuje, že se s Radou musí hned od počátku
shodnout na tom, jakou metodiku ve vztahu k těmto údajům uplatní a také prohlašuje, že
pro účely tohoto usnesení použije své vlastní výpočty vycházející ze stálých cen a s
ohledem na vystoupení Spojeného království z EU. EP je také „zklamán“ tím, že navrhovaná
celková výše příštího VFR představuje 1,1 bilionu EUR, což po odečtení Evropského
rozvojového fondu (v současné chvíli 0,03 % HND EU mimo rozpočet EU) odpovídá 1,08 %
HND EU-27 - tato celková výše vyjádřená v procentu HND je v reálném vyjádření nižší než
úroveň stávajícího VFR, a to i přesto, že je zapotřebí dodatečných zdrojů na nové politické
priority a nově vznikající výzvy Unie. EP také vyjádřil hluboké politování nad tím, že
tento návrh vede přímo ke snížení úrovně prostředků pro společnou zemědělskou
politiku (SZP) o 15 % a politiku soudržnosti o 10 %. Důrazně protestuje proti
veškerým radikálním škrtům, které negativně ovlivní samotnou podstatu a cíle těchto
politik, například škrtům navrženým pro Fond soudržnosti (o 45 %) a Evropský
zemědělský fond pro rozvoj venkova (o více než 25 %); v této souvislosti pochybuje o
opodstatnění návrhu snížit výši Evropského sociálního fondu o 6 % navzdory tomu,
že došlo k rozšíření jeho oblasti působnosti a že do něj byla začleněna iniciativa na
podporu zaměstnanosti mladých lidí. EP znovu potvrzuje svůj pevný postoj, pokud jde o
potřebnou výši financování pro čtyři klíčové politiky EU ve VFR na období 2021–2027 tak,
aby mohly plnit své poslání a cíle:
 především zdůrazňuje svou výzvu zachovat financování SZP a politiky soudržnosti pro
EU-27, alespoň na úrovni rozpočtu na období 2014–2020 v reálném vyjádření a dodržet
přitom celkovou architekturu těchto politik;
 ztrojnásobit stávající rozpočet na program Erasmus+;
 zdvojnásobit finanční prostředky na podporu malých a středních podniků a na boj proti
nezaměstnanosti mladých lidí;
 zvýšit stávající rozpočet na výzkum a inovace alespoň o 50 % s cílem dosáhnout výše
120 miliard EUR;
 zdvojnásobit prostředky na program Life+ (určený pro oblasti životního prostředí);
 výrazně zvýšit investice prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a zajistit
dodatečné financování na bezpečnost, migraci a vnější vztahy;
 zdůrazňuje svůj postoj, aby se VFR na období 2021–2027 stanovil na 1,3 % HND EU-27.
Podrobnější zpráva na vyžádání.

