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Vážený pane předsedo, 

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko ke sdělení 
Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropské centrální bance o krocích k dokončení 
hospodářské a měnové unie (COM(2015) 600 final). 

Zpráva pěti předsedů, jež byla zveřejněna v červnu 2015, obsahuje plán dokončení 
hospodářské a měnové unie nejpozději do roku 2025. Tato zpráva je ambiciózní, avšak 
pragmatická. Některé kroky lze provést okamžitě, aniž by bylo nutné změnit Smlouvu. Ostatní 
si budou žádat více času. 

Komise vítá podporu Senátu, pokud jde o realizaci kroků k dokončení hospodářské a měnové 
unie, například kroků směřujících ke zjednodušení a zpřehlednění pravidel rozpočtového 
dohledu. Zároveň chápe, že by se tato pravidla neměla příliš často měnit, neboť tak může 
docházet k problémům. 

Komise rovněž bere na vědomí obavy Senátu, jež se týkají zejména sjednocení vnější 
reprezentace eurozóny a zřízení vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost a Evropské 
fiskální rady, a ráda by se k těmto otázkám stručně vyjádřila. 

Co se týče sjednocení vnější reprezentace eurozóny, Komise se nedomnívá, že by v jeho 
důsledku mohlo dojít k fragmentaci reprezentace zájmů eurozóny a zájmů EU jako celku. 
Některé členské státy nemohou v současnosti spolupodepisovat společná prohlášení, jelikož 
jsou v konstituencích MMF se zeměmi, jež nejsou členy EU a jejichž zájmy se někdy zásadně 
odlišují. Tím je oslabena schopnost členských států prosazovat otázky ve společném zájmu, 
především otázky ve společném zájmu eurozóny, a může to vést k tomu, že rozhodnutí v MMF 
přijímají ostatní členové. Komise navrhuje, aby EU dosáhla dohody ohledně společných 
prohlášení ve všech záležitostech s významem pro eurozónu ve Výkonné radě MMF. Návrh by 
neměl mít na koordinaci EU-28 negativní dopad, protože koordinace eurozóny by 
nenahrazovala koordinaci EU, nýbrž by měla jen podobu dodatečného jednání o otázkách, jež 
jsou relevantní pro země eurozóny. Posílena by tak byla koordinace jak uvnitř eurozóny, tak 
s členskými státy, které součástí eurozóny nejsou. 

Vážený pan 
Milan ŠTĚCH 
předseda Senátu 
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Pokud jde o vnitrostátní rady pro konkurenceschopnost, klade tato Komise značný důraz na 
posilování konkurenceschopnosti Evropy a stimulaci investic za účelem tvorby pracovních 
míst. Získání a udržení konkurenceschopnosti bude rozhodující pro zajištění hospodářského 
růstu a pro budoucí postavení Evropy v rámci světové ekonomiky. Z toho důvodu obsahuje 
balíček Komise týkající se hospodářské a měnové unie, jenž byl přijat dne 21. října 2015, 
rovněž doporučení pro doporučení Rady ke zřízení vnitrostátních rad pro 
konkurenceschopnost (COM(2015) 601 finai). Rady budou mít za cíl přispívat ke zvýšení 
odpovědnosti za nezbytné politiky a reformy na vnitrostátní úrovni a ke zdokonalení znalostní 
základny pro koordinaci hospodářské politiky Unie v oblasti konkurenceschopnosti a budou 
zohledňovat také širší dimenzi eurozóny a Unie. Komise umožňuje jistou pružnost, např. tím, 
že se členské státy mohou případně opírat o stávající subjekty. 

Komise si je rovněž vědoma potřeby účinnějšího systému hospodářského a fiskálního dohledu. 
V návaznosti na zprávu pěti předsedů, jež vycházela i z informací poskytnutých členskými 
státy, byla zvláštním rozhodnutím Komise, jež vstoupilo v platnost dne 1. listopadu 2015, 
zřízena nezávislá poradní Evropská fiskální rada. Tato rada se bude skládat z předsedy a čtyř 
členů jmenovaných na základě zásluh a zkušeností a bude ve své činnosti podporována 
sekretariátem. Posláním rady bude přispívat jako poradce k výkonu funkcí Komise v rámci 
mnohostranného fiskálního dohledu, a to i pokud jde o vhodnou orientaci fiskální politiky 
v eurozóně. Za účelem výměny osvědčených postupů a podpory vzájemného porozumění ve 
fiskálních záležitostech EU bude Rada spolupracovat s fiskálními orgány jednotlivých 
členských států Unie. Tato spolupráce bude probíhat na dobrovolném základě, přičemž bude 
plně respektována nezávislost všech zúčastněných subjektů. V konečném důsledku tak bude na 
radě a jejích protějšcích v členských státech, aby spolu jednaly a dohodly se na rozsahu 
a intenzitě své spolupráce. 

Komise děkuje Senátu za jeho názory a návrhy. V současné době probíhají rozsáhlé 
konzultace s občany a zúčastněnými stranami, mj. ohledně nej zásadnějších reforem 
potřebných k dokončení hospodářské a měnové unie. Na základě výsledků nadcházející 
veřejné debaty a práce expertní skupiny pro hospodářskou a měnovou unii, jež bude zřízena 
během tohoto roku, budou určeny další nezbytné kroky. 

Komise si váží spolupráce Senátu v této fázi tvorby politik. Komise doufá, že výše uvedená 
objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těší se na další pokračování 
vzájemného politického dialogu. 

S úctou 

Frans Timmermans 
první místopředseda Komise 

Valdis Dombrovskis 
místopředseda Komise 


