
EVROPSKÁ KOMISE 

V Bruselu dne 1 9 VI 20H 
C(2014) 3963 final 

Vážený pane předsedo, 

Komise tímto děkuje Senátu za jeho stanovisko ke Sdělení Komise Roční analýza růstu 2014 
(COM(2013) 800 final). 

Komise vítá podporu Senátu, pokud jde o pět hlavních priorit hospodářské politiky Evropské 
unie pro rok 2014. Komise je přesvědčena, že je naprosto zásadní pokračovat v realizaci 
strategie ekonomických reforem a že vytrvalá snaha jednotlivých států o provádění reforem 
má v boji proti ekonomickým problémům i nadále rozhodující význam. 

Roční analýza růstu vydaná 13. listopadu 2013 otevírá evropský semestr koordinace 
hospodářských politik pro rok 2014. V této souvislosti Komise zdůrazňuje, že parlamenty 
členských států hrají v tomto procesu důležitou roli, a znovu opakuje, že je připravena s těmi 
vnitrostátními parlamenty, které ji k tomu vyzvou, tuto roční analýzu, jakož i doporučení pro 
jednotlivé země prodiskutovat a objasnit je, jakmile budou schváleny Evropskou radou. 

Pokud jde o výhrady, které Senát vyjádřil, odvolává se Komise na odpověď, kterou Senátu 
zaslala v reakci na jeho stanovisko k doporučení Komise pro doporučení Rady k národnímu 
programu reforem České republiky na rok 2013 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu 
programu České republiky na období 2012-2016 (C(2014) 20 final). V tomto dokumentu již 
Komise poskytla odpovědi na podobné otázky a svá doporučení odůvodnila. 

Výsledky analýzy, kterou Komise provedla, jsou potvrzeny také v jejím doporučení pro 
doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 a stanovisko 
Rady ke konvergenčnímu programu České republiky na rok 2014 a v doprovodném 
pracovním dokumentu útvarů Komise nazvaném „ Posouzení národního programu reforem a 
konvergenčního programu České republiky na rok 2014" zveřejněném dne 2. června 2014. 

Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těší se 
na pokračování politického dialogu v budoucnu. 
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